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EdiToRiAl

“Esquizofrenia”, termo que caracte-

riza um tipo de transtorno mental, é 

aqui utilizado para realçar a percepção 

daqueles que convivem com situa-

ções no mínimo muito inusitadas 

como a relatada pelo CEO da Axel 

Springer, editora do maior jornal ale-

mão, que possui negócios com a mes-

ma empresa contra a qual move, si-

multaneamente, processo na justiça 

por outras razões.

Seria algo do campo da “esquizo-

frenia”, mas nos referimos ao ambien-

te de negócios. Em várias frentes. A 

publicidade é apenas uma delas.

Com a proposta de produzir um 

conteúdo em profundidade e que ilu-

minasse os temas correlatos ao desen-

volvimento digital da publicidade, a 

CENP em Revista dedicou-se a colher 

informações ouvindo muita gente (ao 

todo, 36 dirigentes de Anunciantes Pú-

blicos, Agências, Veículos e Entidades) 

e pesquisando em fontes brasileiras e 

de além-mar de qualidade e confiança 

inquestionáveis, resultando na maté-

ria especial que se propõe a esclarecer 

as percepções sobre esta “esquizofre-

nia” promovida pela tecnologia, nos 

sintomas e na ótica da publicidade 

que é praticada no Brasil e que tem 

uma história vitoriosa em experimen-

talismo de mais de seis décadas.

Enriquecem este conteúdo os arti-

gos do Professor Tércio Sampaio Fer-

raz Junior, co-assinado pelo Dr. Thiago 

Brito, abordando aspectos relaciona-

dos ao ambiente de liberdade concor-

rencial, e da Dra. Isabel Franco, espe-

cialista em legislação anticorrupção-

compliance.

O profícuo modelo do negócio da 

publicidade brasileira foi construído 

por meio da criação e consolidação de 

melhores práticas, o que só é possível 

fazer, com a aderência necessária 

para consolidação e evolução, com 

diá logo.

Se a “esquizofrenia” encontrada 

nas relações comerciais entre Anun-

ciantes, Veículos e Agências tem re-

médio, este se chama diálogo.

E diálogo se faz com boa vontade e 

determinação, considerando todos os 

aspectos e interesses diretos envolvi-

dos, com vistas a gerar valor para o ci-

dadão livre que consome informação, 

tornando-se cada vez mais senhor de 

suas escolhas, podendo assim, partici-

par mais ativamente da democracia.

As portas do CENP estão, como 

sempre, abertas ao diálogo.

Tanto que nos últimos anos asso-

ciaram-se ao CENP a FENAPEX, a AB-

MOOH e o IAB Brasil, entidades nacio-

nais que não existiam em 1998 e, em 

janeiro, a APP Brasil tornou-se a pri-

meira entidade de profissionais de 

propaganda aderente, reafirmando 

seu histórico compromisso com as 

melhores práticas de autorregulação, 

e abrindo a possibilidade para que ou-

tras entidades similares, se desejarem, 

façam o mesmo. 

Enfim, há luz, muita luz, clareando 

os caminhos ainda desconhecidos.

Boa leitura e muita reflexão.
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Nossas ENtidadEs fuNdadoRas

Nossas ENtidadEs assoCiadas ENtidadE adERENtE

missão

visão

O CENP, como entidade de ética 

comercial, se dedica a fomentar a li-

vre e leal concorrência auxiliando na 

compreensão e incentivando a con-

formidade (compliance) às normas 

legais e de autorregulação, pilares 

do modelo brasileiro de negócios da 

publicidade. Historicamente funda-

do nas melhores práticas, promove 

ambiente ético, seguro, transparen-

te, sustentável e de elevado padrão 

de qualidade, por meio do convívio 

respeitoso e participativo dos agen-

tes econômicos em seus organis-

mos, considerados fóruns perma-

nentes para atualização das Normas- 

-Padrão da Atividade Publicitária e so-

lução de conflitos éticos.

Ser reconhecido como um cen-

tro de informações e referência so-

bre as melhores práticas de relacio-

namento comercial e fórum per-

manente de governança e de solu-

ção de conflitos éticos para Anun-

ciantes, Agências e Veículos com 

base nas Normas-Padrão da Ativi-

dade Publicitária, sempre respei-

tando a lei.

histÓRiCo
O CENP, Conselho Executivo das 

Normas-Padrão, foi constituído em 

16 de dezembro de 1998 por meio 

de uma livre convenção entre as en-

tidades representativas dos princi-

pais agentes econômicos do merca-

do publicitário brasileiro. Assinaram 

e se comprometeram com princípios 

defendidos pelo CENP Anunciantes, 

Agências de Publicidade e Veículos 

de Comunicação, por meio de suas 

entidades. Elas partilham a crença de 

que a atividade publicitária é funda-

mental para garantir a competição e 

a evolução entre empresas, marcas, 

produtos e serviços.

Ao CENP, constituído como uma 

associação civil sem fins lucrativos, 

foi delegada a responsabilidade pela 

condução da autorregulação das re-

lações ético-comerciais entre os 

agentes econômicos do mercado, 

cujos fundamentos estão reunidos 

nas Normas-Padrão da Atividade Pu-

blicitária, e também o fomento das 

melhores práticas, incentivando a 

concorrência por melhor eficiência e 

qualidade, devendo para tanto zelar 

pela observância das Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária.

valoREs
• Ética

• Transparência

• Harmonia
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atuação 
PERmaNENtE
Certificação de Qualificação Técnica

O CENP certifica a qualificação técnica das 

agências de publicidade, assegurando 

que elas tenham estrutura física e de pes-

soal compatível com o mercado no qual 

atuam, inclusive quanto ao uso compe-

tente de pesquisa de mídia.

BUP, Banco Único de Listas de Preços

O CENP deposita, para comprovação pú-

blica, as listas de preços dos veículos de 

comunicação, instrumento inibidor de 

práticas desleais na oferta de preços pelos 

serviços de veiculação da publicidade.

Credenciamento de Serviços de 

Fornecedores de Informações de Mídia 

O CENP credencia os serviços de informa-

ções de mídia oferecidos por empresas 

especializadas.

Credenciamento de Serviços de 

Verificação de Circulação

O CENP credencia também institutos e 

empresas deste segmento, proporcionan-

do mais transparência para o mercado e 

segurança nos investimentos publicitários.

Fórum de Discussões Técnicas e 

Comerciais

O CENP é um fórum permanentemente 

aberto para discussões desta natureza e 

outras, de fomento do mercado publicitá-

rio, em proveito de Anunciantes, Agên-

cias e Veículos.

Veja mais informações sobre estes e 

outros serviços oferecidos pelo CENP 

no site www.cenp.com.br

CONSELHO EXECUTIVO
ABA – Eduardo Bernstein, Marco Simões e Sandra Martinelli (titulares); Afonso Champi Jr., 

Luís Fernando Maia Nery e Marcello D'Angelo (suplentes). ABAP – Antônio Luiz de Freitas, 

Luiz Lara e Marcelo Passos (titulares); Júlio Anguita, Paulo Zoéga e Roberto Mesquita 

(suplentes). ABERT – Carlos Rubens do Santos Doné, Gilberto Leifert, Júlio Cesar Casares e 

Paulo Saad Jafet (titulares); Bruno Thys, Fernando Justus Fischer, Renato Thomaz Pereira e 

Rodrigo Neves (suplentes). ABMOOH – Ângelo de Sá Jr. (titular); Ubiratan Macedo 

(suplentes). ABTA – Gilberto Corazza e Herbert Zeizer (titulares); Fred Müller e

Roberto Nascimento (suplentes). ANER – Alexandre Barsotti e Ivanilda Gadiolli (titulares); 

Arnaldo Rosa e José Roberto Maluf (suplentes). ANJ – Antonio Carlos de Moura e

Felipe Goron (titulares); Ênio Vergeiro e Ronie Miranda Pires (suplentes). CENTRAL DE 
OUTDOOR – Luiz Roberto F. Valente Filho e Raul Nogueira Filho (titulares);

Hallisson Tadeu Pontarola e Marcelo Marcondes de Moura (suplentes). FENAPRO – Rino 

Ferrari Filho, Saint´Clair de Vasconcelos, e Vera Rocha (titulares);

Cesar Augusto Ferreira Paim, José Antonio Calazans Rodrigues e Ricardo Nabhan de Barros 

(suplentes). IAB BRASIL – Rafael Davini (titular); Cristiane Camargo.

CONSELHO DE ÉTICA – COLÉGIO DE PRESIDENTES
Anunciantes: Edson Shinohara; 

Agências: Hiran Castello Branco e Renato Lóes; 

Veículos: Herbert Zeizer e Cícero J. de Azevedo Neto.

CONSELHO DE ÉTICA – CONSELHEIROS
ABA – Afonso Champi Jr., Alexis Thuller Pagliarini, Carlos Sganzerla, Edson Shinohara, 

Frank Alcântara, Newman de Faria Debs, Rodrigo Lacerda e Rogério Mainardes. 

ABAP – Antônio Fadiga, Agnelo Pacheco, Geraldo Alonso Filho, Hiran Castello Branco,

Ivan Marques, João Augusto M. Valente, José Henrique Borghi, Luiz Celso de Piratininga Jr., 

Luiz Sales, Paulo César Queiroz, Renato Arantes Loes e Severino Cavalcanti Queiroz Filho. 

ABMOOH – Alfredo Luiz dos Santos, Eduardo Alvarenga, Geraldo Leite, Hugo Pasquini, 

Marcos Amazonas e Ubiratan Macedo. ABTA – Cecília Moraes, Gilberto Corazza, Herbert 

Zeizer, Marcello Zeni, Marcelo Pacheco, Maurício Jacob, Renata Policicio e Robert Mills. 

ABERT – Acácio Costa, Cícero J. de Azevedo Neto, Cristiano Lobato Flores, Elian Trabulsi, 

Hilton Madeira, José Ernesto Freitas de Camargo, Luis Fernando Constantino, Luiz 

Nicolaewsky, Luiz Ricardo Montenegro, Marina de Lima Draib, Paulo César Rodrigues, Renato 

Thomaz Pereira e Sérgio Sitchin. ANER – Adrian Lualdi, André Frascá, Francisco Cathoud, 

Isabel Povinelli, Jacques Ricardo, Marcio Maffei, Nelson Massini Junior, Ricardo Kovarick, 

Sidnei Lubianco, e Silvino Brasolotto Jr. ANJ – Cintia Marques, Eduardo da Silva Porto Filho, 

Enrico Gianelli, José Eduardo Santini, Marcelo Benez, Marcos Nogueira de Sá, Mário Rigon, 

Paulo Tonet Camargo, Ricardo Visconde, Roni Miranda Pires, Ruy Mendonça e Selma Souto. 

CENTRAL DE OUTDOOR – Elon Bragança, Luiz Roberto Valente Filho, Marcelo Santos, Rafael 

Pìcone Filho e Valério Junkes. FENAPRO – Ana Celina Bueno, André Lacerda, Antonio Calil 

Cury, Antônio Lino Pinto, Domingos Logullo, Eduardo Crivellente Neto, Fernando Manhães, 

Gláucio Binder, José Maria Vargas de Araújo, Luiz Gonzaga Rodrigues Jr., Oswaldo Mendes 

Filho e Roberto Tourinho. IAB BRASIL - Marcelo Lobianco.

DIRETORIA EXECUTIVA – Eleita pelo Conselho Executivo em 12/3/2013
Presidente: Caio Barsotti; 

1º vice-presidente: Luiz Lara; 
2º vice-presidente: Marcello D’Angelo; 
3º vice-presidente: Fred Müller; 
Diretores: Carlos Rubens dos Santos Doné, Cesar Paim, Ênio Vergeiro. 
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plATAfoRmAS

todas as PlatafoRmas da CENP Em REvista

É uma publicação trimestral, com 
13.500 exemplares de tiragem audita-
da pelo IVC, que traz reportagens e 
artigos assinados por líderes da ativi-
dade, destacando a importância das 
Normas-Padrão da Atividade Publici-
tária e do CENP. 

 
NO TABLET OU SMARTPHONE

As edições completas da CENP 
em Revista estão disponíveis para 
download gratuito nos dois princi-
pais sistemas operacionais para apa-
relhos móveis, Apple/IOS e Android.

Para baixar a revista no seu tablet 
ou smartphone com sistema operacional Android: acesse o 
Google Play, toque no ícone “Lupa” e busque por CENP em 
Revista no campo “Pesquisar no Google”. Quando o ícone 
da revista aparecer na tela, clique em “Instalar” e em “Acei-
tar” para concluir a instalação. Feito isso, basta clicar em 
“Abrir”.

Para baixar no seu iPad ou iPhone com sistema operacio-
nal Apple/IOS: acesse a App Store ou a Loja dentro da Banca 
(Newstand). Em “Pesquisa”, busque por CENP em Revista. A 
seguir, toque para instalar a revista em sua banca e ter aces-
so à edição digital da publicação.

 

NA INTERNET
Todas as edições da CENP em Revista, 

desde o número 1, estão disponíveis no site 
do CENP, no endereço: 
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/

O download é livre e gratuito.
Você também encontra no site do CENP (www.cenp.com.

br) todos os documentos relevantes da autorregulação pu-
blicitária, alguns deles em inglês e espanhol.

O site do CENP pode ser acessado de uma forma inova-
dora, conforme a área de atuação do internauta:

Se for anunciante, clique em: 
http://www.cenp.com.br/anunciantes.php

Se for agência, em: 
http://www.cenp.com.br/agencias.php

E se for veículo, em: 
http://www.cenp.com.br/veiculos.php

www.cenp.com.br
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Editada há mais de dez anos, a CENP em Revista promove, 
valoriza e preserva as boas práticas comerciais no mercado 
publicitário junto a Anunciantes, Agências e Veículos de 
Comunicação de todo o Brasil. 



RECORD.

ABERTA PARA 

O NOVO.

Novas parcerias, novas mídias, 

novas produções e novas tecnologias 

levam a RECORD em direção ao futuro.

Credibilidade e qualidade são marcas registradas da RECORD. Esse é o resultado do  

trabalho com os melhores profissionais e a melhor estrutura para estar sempre atualizada. 
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CoNvÊNio foRmaliZa 
PaRCERia histÓRiCa
ENtRE aPP BRasil E CENP
Identidade de propósitos aproximou as entidades

A solenidade na sede do CENP, 

numa manhã de meados de janeiro, 

foi despojada de pompa mas isso em 

nada reduziu o seu simbolismo. De-

pois de breves discursos, Caio Barsotti 

e Ênio Vergeiro assinaram um termo e 

trocaram apertos de mãos, selando a 

adesão da APP Brasil – entidade presi-

dida por Ênio –, na qualidade de enti-

dade aderente, às Normas-Padrão da 

Atividade Publicitária.

A pompa foi dispensada exatamen-

te porque o ato não foi mais do que 

uma formalização. A APP Brasil é entu-

siasta de primeira hora da autorregula-

ção comercial da publicidade. Não foi 

por simples coincidência que Petrônio 

Correa, ao iniciar o intrincado processo 

de negociações que levou à criação do 

CENP, elegeu como local de reuniões a 

sede da APP Brasil, em São Paulo.

“Temos admiração pela forma co-

mo a direção da entidade põe em prá-

tica a autorregulação comercial e tam-

bém pelo fato de ela ter se tornado 

um centro de referência das boas prá-

ticas para a atividade”, diz Ênio. “Com 

a adesão ao CENP, nossa vocação de 

lutar por normas legais e éticas para a 

publicidade fica revigorada. Também 

teremos abertura para formular pro-

postas, desenvolver estudos e difundir 

de maneira sistemática as boas práti-

cas no setor, como já fazemos aqui 

em São Paulo e em nossos capítulos 

regionais”, diz ele. A APP Brasil reúne 

publicitários que atuam em todas as 

frentes da indústria da comunicação – 

Anunciantes, Agências, Veículos e 

prestadoras de serviços ao mercado 

publicitário. “Entendemos que era im-

portante ficarmos mais juntos; a indús-

tria unida tem mais força”, diz Ênio. 

“Boas práticas são as palavras-chave 

nesta parceria”, resume Caio, presi-

dente do CENP. “A APP, em todos os 

seus capítulos, tem colaborado objeti-

vamente e desde o primeiro momento Solenidade aconteceu na sede do CENP, em meados de janeiro
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com a promoção das Normas-Padrão. 

Esse acordo que assinamos agora é re-

presentado como uma via de mão du-

pla. Ao contribuir com a divulgação e 

se comprometer com os objetivos so-

ciais do CENP, com as regras e deci-

sões do nosso Conselho Executivo, a 

APP terá à sua disposição o Conselho 

de Ética, a assessoria técnica ligada às 

Normas-Padrão e contará ainda com a 

mediação do CENP”, diz ele.

Caio lembra que o mercado publici-

tário é naturalmente diversificado, por 

ser formado por empresa de segmen-

tos bem diferentes entre si. “Mas as 

empresas são constituídas por pes-

soas. Logo, nossa proximidade com 

entidades de profissionais é natural e 

desejável. Só não havia um mecanis-

mo institucional para que os profissio-

nais pudessem reconhecer a ligação 

que já existe”, explica o presidente do 

CENP, deixando em aberto a possibili-

dade de formalizar convênios seme-

lhantes com outras associações de 

profissionais do mercado publicitário, 

seguindo o mesmo modelo de acor-

do. Ele acredita que, com a parceria 

com a APP, o CENP ganha mais um 

aliado para divulgar seus objetivos, re-

gras e decisões, além de defender as 

Normas-Padrão. 

Presente à solenidade, José Maurí-

cio Pires Alves, presidente da APP Bra-

sil na segunda metade dos anos 90, 

período em que o CENP começou a 

ser gestado, disse que, em um merca-

do onde o individual é frequentemen-

te valorizado por meio de prêmios e 

outras ações, são  importantes iniciati-

vas que destaquem o associativismo. 

“A união de entidades como APP e 

CENP só fortalece a publicidade brasi-

leira”, diz ele.

A assinatura do convênio contou 

com a presença de integrantes das dire-

torias executivas das duas entidades e 

de lideranças do mercado publicitário.

Ênio e Caio:  
parceria antiga 

 e proveitosa

“Temos admiração  
pela forma co mo a 
direção da entidade 

põe em prática a 
autorregulação 

comercial e também 
pelo fato de ela ter  

se tornado um centro 
de referência das  

boas práticas  
para a atividade”

Ênio, da APP Brasil
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uma tRaJEtÓRia dE QuasE 80 aNos
Uma das duas mais antigas associações de publicitários 

da América do Sul, a APP Brasil foi fundada em 29 de setem-

bro de 1937 como Associação Paulista de Propaganda, ten-

do como primeiro presidente o poeta e publicitário Oríge-

nes Lessa. Em 1989, manteve a sigla mas ganhou  um novo 

nome: Associação dos Profissionais de Propaganda, espe-

lhando uma nova realidade da atividade como um todo. 

“A APP foi criada e é mantida para ser uma voz que não 

se cala diante de temas e desafios do negócio publicitário e 

do profissional que atua na indústria da comunicação”, diz 

Ênio. “A entidade sempre teve papel de destaque na ideali-

zação e criação de diversas instituições do setor, que surgi-

ram graças, em parte, à mobilização de profissionais ligados 

à APP, caso da ESPM, o Conar, o Grupo de Mídia e os primei-

ros congressos de propaganda. São quase 80 anos de histó-

ria”, disse ele.

A entidade, explica Ênio, congrega os profissionais dos 

mais variados segmentos da publicidade nacional, compro-

metidos ativamente com o desenvolvimento socioeconômi-

co e profissional do Brasil. “São justamente os profissionais 

quem a APP representa, não as pessoas jurídicas para as 

quais eles trabalham”.

A APP conta, hoje, com Capítulos Regionais em Campi-

nas, Mogi das Cruzes e Ribeirão Preto (SP), Uberaba e Uber-

lândia (MG), Londrina (PR), Goiânia (GO) e Brasília.

A APP realiza rotineiramente, ao longo de todo o ano, 

cursos, fóruns e congressos. Entre eles, já viraram grife no 

mercado iniciativas como o “Banho de Gestão”, “Inovadores 

de Visão”, “Foras de Série”, “Contribuição Profissional” e 

“Electronic Lounge”.

A entidade tem ainda um intenso calendário de eventos 

de caráter social, cultural e esportivo, concentrados no se-

gundo semestre. Entre eles, vale citar os Jogos Publicitários, 

entre julho e novembro, o Fest´UP e o Encontro Nacional 

dos Capítulos da APP, ambos previstos para setembro, o prê-

mio Contribuição Profissional, em outubro, e o Concurso 

Universitário de Campanhas Publicitárias, em dezembro.

A APP Brasil também publica regularmente livros e apos-

tilas sobre questões de interesse da profissão, desenvolve 

campanhas de comunicação junto aos públicos de interes-

se da profissão, inclusive estudantes universitários, e ofe-

rece apoio técnico e de incentivo a atividades de interesse 

da profissão, inclusive no âmbito do Executivo, Legislativo 

e Judiciário.

O objetivo da APP é a promoção e salvaguarda dos in-
teresses profissionais da atividade da propaganda, da co-
letividade dos publicitários e de todos os outros profis-
sionais que direta ou indiretamente, estejam ligados a 
ela, assim como os das instituições profissionais a que 
pertençam.
Entre as atividades da APP estão:

-  o aprimoramento e atualização técnica dos profissio-
nais de propaganda.

-  Criar oportunidades para que os profissionais pos-
sam discutir os impactos sobre a atividade.

-  Estimular a vitalidade da profissão, atraindo jovens e 
orientando-os nos caminhos da sua profissão.

-  Propiciar a interação dos profissionais para troca de 
experiências e melhores práticas.

-  Congraçar os profissionais em torno de atividades 
culturais, sociais e esportivas.

-  Buscar a integração com associações congêneres, 
no Brasil e exterior.

-  Projetar uma imagem de competência e responsabi-
lidade nas relações entre os publicitários e demais 
segmentos da sociedade.

-  Discutir o futuro da profissão

os oBJEtivos da ENtidadE

http://appbrasil.org.br/ @
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CamPaNha divulga 
CREdENCiamENto dE sERviços
dE iNfoRmaçõEs dE mídia

O CENP inicia campanha publicitária para alertar profis-

sionais de Agências, Anunciantes, Veículos e também edito-

res e jornalistas, a respeito de informações de mídia que 

são frequentemente divulgadas e nem sempre correspon-

dem à melhor técnica, com potencial, portanto, de induzir 

a erro. Os anúncios para jornais e revistas, criados pela Zoé-

gas, destacam as vantagens da iniciativa para o mercado pu-

blicitário, imprensa e público em geral. “Todo estudo cre-

denciado pelo CENP passou pela clivagem de reconhecidos 

profissionais de mídia reunidos no Comitê Técnico de Mí-

dia, CTM”, explica Caio Barsotti, presidente do CENP. “As in-

formações de mídia são o ponto de partida de todo plane-

jamento de mídia. São também a base para várias notícias 

da imprensa e fator de influência na vida das pessoas. É pre-

ciso ter a certeza de que estas informações são sérias, segu-

ras e de procedência comprovada. É isso o que procuramos 

destacar na campanha”.

O credenciamento de Serviços de Fornecedores de Infor-

mações de Mídia, iniciado pelo CENP em 2011, é parte dos es-

forços da entidade para promover e fomentar as melhores 

práticas na prestação de serviços de comunicação publicitária.

Qualquer instituto de pesquisa pode habilitar-se ao cre-

denciamento de seus estudos. Depois de uma triagem ini-

cial, a solicitação é encaminhada para análise pelo CTM do 

CENP, formado por profissionais do mercado publicitário, 

oriundos de Anunciantes, Agências e Veículos, com espe-

cialização no tema. Aprovada, a solicitação é enviada ao 

Conselho Executivo, onde é homologada. 

O CTM pode recomendar o credenciamento em três ca-

tegorias:

– Credenciado pleno: serviço que assegura às agências 

de publicidade a atribuição de pontos para comprovação 

dos compromissos previstos no Anexo “A” das Normas-Pa-

drão da Atividade Publicitária.

– Credenciado de valor agregado: serviços sem atribui-

ção de pontos, mas que assegura às agências dos Grupos 4 

e 5 a comprovação dos compromissos previstos no Anexo 

“A” das Normas-Padrão.

– Credenciado norteador de mercado: serviço que está 

em linha com as práticas mercadológicas sem assegurar va-

lor pleno de instrumento técnico de mídia, não tendo, em 

razão disso, atribuição de pontos ou reconhecimento para 

qualquer dos Grupos de agências de publicidade. 

Uma vez credenciado, o fornecedor de informações de 

mídia assume o compromisso de cumprir o disposto nas 

Normas-Padrão, em especial naquilo que trata da qualidade 

dos serviços de mídia.

O CENP mantém parceria com os fornecedores com ser-

viços credenciados para possibilitar às agências enquadra-

das nos Grupos Seis e Sete o acesso gratuito às informações 

e elementos tidos como necessários para lhes assegurar 

condições qualitativas de desempenho por meio do Banco 

de Informações de Mídia.

Simultaneamente à campanha publicitária, o CENP está 

investindo na divulgação do credenciamento junto à im-

prensa. “Os jornalistas recebem com frequência informa-

ções sobre audiência dos veículos de comunicação, investi-

mento publicitário e hábitos & comportamento dos consu-

midores, oriundas de várias fontes”, diz Caio. “Nem sempre 

estas informações estão acompanhadas das devidas e ne-

cessárias metodologias, fontes etc., levando a erros ou má 

interpretações que podem afetar os investimentos em mí-



15CENP EM REVISTA - MARÇO / 2015

dia. O uso de informações de mídia devidamente creden-

ciadas pelo CENP elimina este risco”. 

O serviço de credenciamento não implica em nenhum 

custo ao fornecedor de pesquisa. A homologação tem cará-

ter permanente mas pode ser revista, seja por solicitação do 

fornecedor seja por demanda do próprio CTM, dirigentes ou 

associados ao CENP ou mesmo um terceiro interessado, 

desde que com razões para tal. Dezenove serviços já foram 

credenciados nos pilares de audiência, hábito e investimento 

publicitário. Confira no quadro da página seguinte. O CTM já 

analisou mas não credenciou 17 outros serviços.

http://www.cenp.com.br/banco-pesquisa/fornecedores-
de-midia/informacoes_de_midia.php @

Além da sua atribuição central no credenciamento 
dos fornecedores de informações de mídia, o CTM atua 
também como organismo de consultoria e aconselha-
mento técnico da entidade referente ao cumprimento 
do Anexo A, que trata do uso dos serviços de mídia pe-
las agências certificadas.

Ele é formado por 24 voluntários, todos oriundos da 
área de mídia de Anunciantes, Agências e Veículos de 
Comunicação e reconhecidos pela competência e expe-
riência profissionais. Divididos entre titulares e suplen-
tes, os voluntários escolhem um coordenador a quem 
cabe organizar o calendário e o temário das reuniões 

que acontecem, em regra, a cada trimestre. Uma secre-
taria administrativa e o departamento jurídico do CENP 
apoiam o CTM em sua rotinas.

No momento, o CTM tem dois desafios. O primeiro é 
reunir em um documento as bases técnicas mínimas 
para um serviço de pesquisa de mídia, semelhante ao da 
MRC – Media Rating Council, dos Estados Unidos. 

O segundo desafio do Comitê, correlato ao primeiro, 
é propor uma norma sobre a divulgação de dados de 
pesquisa em anúncios e outras formas de comunicação 
comercial, como a recomendada pela Comissão Abap 
Redes.

saiBa mais soBRE o Ctm
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Norteador de mercado

fornecedores de informações de mídia

Pleno

audiência/Circulação

Estudos 
normalmente 
mensurados via 
single source 
(A mesma amostra 
responde todas as 
questões.), 
que permitem o 
entendimento de um 
determinado Grupo 
de Indivíduos e suas 
relações de 
consumo/uso, de 
produtos, de mídia, 
seu estilo de vida e 
suas crenças e 
valores. 

iBoPE media
-  Target Group Index

ipsos
-  SISEM Suite

tendência
-  Estudo de Hábito 

de Internet/Jornal

Radar inteligência
-  Estudo de Hábito 

de Rádio

Serviço sem atribuição de 
pontos, mas que assegura às 
agências dos Grupos 4 e 5 a 
comprovação dos 
compromissos previstos no 
Anexo "A" das Normas-Padrão.

iBoPE media
-  Target Group Ratings (TGR): 

Audiências de TV em targets 
comportamentais

CCP
-  Mídia Análysis: Investimento 

em TV Aberta

Serviço que está em linha 
com as práticas 
mercadológicas sem assegurar 
valor pleno de instrumento 
técnico de mídia, não tendo, 
em razão disso, atribuição de 
pontos ou reconhecimento 
para qualquer dos Grupos de 
agências de publicidade. 
O credenciado nesta categoria 
está isento da contrapartida 
prevista no Anexo "A" das 
Normas-Padrão.

Central de outdoor
-  Atlas Geo

Qual Canal
-  Coleta e análise de dados 

através de cookies

ttv
-  TTV

serasa Experian
-  Hitwise
-  Inteligência Digital

Estimativa de 
volume de 
investimento 
efetuado pelos 
anunciantes e seus 
respectivos setores, 
produtos e marcas 
nos diversos meios 
de comunicação. 
Para o cálculo de 
investimentos são 
utilizadas as tabelas 
de preço para cada 
veículo. Os dados 
são brutos, 
desconsiderando-se 
as negociações e os 
descontos aplicados 
pelo mercado.

Controle da 
Concorrência
-  Estudo de 

Investimento em 
Televisão

iBoPE media
-  Monitor Evolution
-  Flash da 

Concorrência

metamídia
-  NetView III

spot auditoria e 
Pesquisa de mídia
-  SMART: TV Aberta, 

Rádio, Jornal e 
Revista

gedablio
-  Sistema View: TV 

e Rádio
-  J Plus: Rádio

investimentohábito

valor agregado

iBoPE media
-  MW Telereport e Pan 

View (Standard ou 
Premium): Audiência 
de TV aberta, PayTV e 
Parabólica

-  Easymedia4: Audiência 
de Rádio

-  NetView: Audiência de 
Internet

Grupo de domicílios ou 
indivíduos que 
consumiram um 
conteúdo específico 
e/ou determinada faixa 
horária, quer seja em 
vídeo, áudio, meio 
impresso ou internet. 
O dado de audiência é 
expresso em 
percentagem ou em 
número absoluto em 
relação ao universo 
pesquisado de pessoas 
ou domicílios de um 
determinado mercado.

ivC
-  Relatório de 

Circulação Jornal e 
Revista

tendência
-  Estudo de Audiência: 

TV Aberta

BmP
-  Estudo de audiência 

Rádio

comscore
- Core Report

CEnp 
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UM BALANÇO DAS 
AÇÕES E INICIATIVAS 
DA ENTIDADE EM 2014

COMPLIANCE
Não é exagero dizer que foi a divul-

gação do conceito do compliance, in-
troduzido nas Normas-Padrão no final 
de 2013, o objeto de atenção e empe-
nho mais concentrado da equipe do 
CENP ao longo de 2014, começando 
pelo lançamento do livro Compliance 
na Publicidade, em três idiomas e em 
várias plataformas, seguido por cam-

panha pu-
blicitária, in-
formações 
difundidas 
por meio 
da grande 
imprensa e 
i m p r e n s a 
especializa-
da, inclusi-
ve veículos 
das entida-
des funda-

doras, associadas e parceiras do CENP 
e folhetaria, além de intenso progra-
ma de palestras e visitas a entidades, 
Anunciantes, Agências e Veículos. 

MELHORES PRÁTICAS
Para promover e fomentar as 

melhores práticas na prestação de 
serviços de comunicação publici-
tária, o CENP credencia serviços 
de fornecedores de informações 
de mídia, tendo encerrado 2014 
com 19 credenciamentos conce-
didas: 13 na categoria “Pleno” 
(sendo quatro para serviços de au-
diência/circulação, quatro de há-
bito e cinco de investimentos), 
duas na categoria “Valor Agrega-
do” e quatro na categoria “Nortea-
dores de Mercado”. 

A categoria “Pleno” contempla 
serviços que asseguram às agên-
cias a atribuição de pontos para a 
comprovação dos compromissos 
previstos no Anexo "A" das Nor-
mas-Padrão. As informações nes-
te pilar versam basicamente so-
bre Audiência/Circulação, Hábito 
e Investimento em publicidade. 
No pilar “Valor Agregado”, encon-

tram-se os serviços sem atribuição 
de pontos, mas que asseguram 
às agências dos Grupos 4 e 5 a 
comprovação dos compromissos 
previstos no Anexo “A” das Nor-
mas-Padrão. Já no pilar “Nortea-
dor de Mercado” estão os servi-
ços em linha com as práticas mer-
cadológicas sem assegurar valor 
pleno de instrumento técnico de 
mídia, não tendo, em razão disso, 
atribuição de pontos ou reconhe-
cimento para qualquer dos Gru-
pos de agências de publicidade. 
O credenciado nesta categoria 
está isento da contrapartida pre-
vista no Anexo “A” das Normas-
Padrão.

Para estimular a expansão dos 
serviços de verificação de circula-
ção de veículos de mídia impres-
sa, o CENP concede credencia-
mento também para este serviço, 
encerrando o ano com quarenta 
empresas credenciadas. 

Veja nestas páginas informações sobre algumas das mais 
relevantes atividades desenvolvidas pelo CENP em 2014

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO ÉTICA I

Compliance e proposições éticas 
na autorregulação da publicidade.

COMPLIANCE
NA PUBLICIDADE

Português | English | Español
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CERTIFICAÇÃO
O número de agências certificadas 

encerrou 2014 em queda, mas tal fato 
deve-se prioritariamente ao rigor na ob-
servância do enquadramento delas às 
Normas-Padrão da Atividade Publicitá-
ria, de resto uma tendência já observa-
da desde o começo da década. Desde 
2002, em torno de duas mil diligências 
de verificação já foram realizadas pela 
equipe do CENP, cerca de uma centena 
delas iniciadas ao longo de 2014.

Esta política segue intocada em 
2015, as diligências técnicas à distância 
sendo importante passo nessa direção.

Ainda no campo da certificação, 
vale o registro de que, no ano passa-
do, foram implantadas duas medidas 
que facilitam a vida das agências e au-
mentam a segurança para o mercado: 
a solicitação ou revalidação online do 
Certificado de Qualificação Técnica e 
a obtenção do documento direta-
mente no novo site do CENP, dispen-

sando a necessidade de remessa pelo 
correio. 

Outra facilidade para as agências 
disponibilizada em 2014, especialmen-
te útil para agências dos grupos 1, 2 e 
3, foi uma nova versão do Simulador, 
acessado via www.cenp.com.br, per-
mitindo avaliar de forma rápida e sim-
ples se os serviços de informações de 
mídia de que fazem uso ou que pre-
tendem adquirir permitem a elas cum-
prir com os compromissos técnicos mí-
nimos recomendados pelo Anexo “A” 
das Normas-Padrão.

O Conselho de Ética do CENP, for-
mado por até 144 membros indicados 

pelas entidades fundadoras e associa-
dos institucionais, representantes de 
Agências, Veículos e Anunciantes, pas-
sou por um significativo processo de 
renovação e modernização, que teve 
início em 2012, com a adequação de 
seu Regimento Interno, destacando a 
sua função conciliatória e mediadora, 
e culminou com a introdução do con-
ceito de compliance às Normas-Pa-
drão no final de 2013, alinhando-se, 
assim, os compromissos técnicos e éti-
cos de autorregulação com as melho-
res práticas de governança, tão rele-
vantes às relações de mercado em 
todo o mundo.

NOVO SITE

O site do CENP foi totalmente renova-

do, adotando um sistema inovador de 

navegação, por área de atuação. Si-

multaneamente, o Conselho Executivo 

do CENP aprovou uma revisão dos do-

cumentos referenciais de Missão, Vi-

são e Valores da entidade. 

BUP

O Banco Único de Listas de Preços, 

BUP, cresceu de forma significativa 

ao longo de 2014, tendo recebido a 

adesão de mais seiscentos veículos 

de comunicação de todos os meios e 

origens. 

Uma ideia referendada pelo 5º 

Congresso da Indústria da Comunica-

ção, o BUP é um sistema online cria-

do pelo CENP para oferecer mais 

transparência ao mercado publicitá-

rio, lembrando que o Decreto 

57690/66 determina que os Veículos 

de Comunicação tornem públicos 

seus preços e que eles sejam os mes-

mos para todo o Brasil.

O BUP reúne listas de preço de veí-

culos de comunicação associados ao 

CENP de todo o país, que poderão ser 

consultadas via internet por anuncian-

tes públicos cadastrados, anunciantes 

privados associados ao CENP e agên-

cias de publicidade certificadas, respei-

tadas eventuais restrições de seguran-

ça. O sistema oferece também a opor-

tunidade para a exposição de atributos 

de mídia de um veículo, ao disponibili-

zar espaço para outras informações de 

mídia além da lista de preço. 

O veículo interessado encontra todas 

as informações em www.cenp.com.br. 

agÊNCias CERtifiCadas 

2010 2011 2012 2013 2014

2.506 2.544
2.191 2.255

1.991*

* Até 7/12
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NOVO SITE EM INGLÊS E ESPANHOL

A completa reformulação do site do 

CENP foi concluída em 2014, com boa 

aceitação pelo mercado. Os resultados 

observados associados à relevância inter-

nacional do mercado brasileiro, estimula-

ram a direção do CENP a investir, em 

2015, numa versão dos conteúdos mais 

importantes e relevantes para os idiomas 

inglês e espanhol, como mais uma ferra-

menta para tornar acessível a autorregu-

lação comercial às empresas internacio-

nais que operam no Brasil.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

Campanhas publicitárias e outras fer-

ramentas de comunicação serão usa-

das ao longo de 2015, com mais inten-

sidade do que em 2014, com o objetivo 

de ampliar ao máximo possível o nú-

mero de profissionais e dirigentes, auxi-

liando-os na compreensão e incenti-

vando a conformidade (compliance) às 

Normas Legais e Normas-Padrão, disse-

minando assim as melhores práticas na 

publicidade. Na mesma linha haverá 

também um esforço de comunicação 

dirigido aos veículos de comunicação. 

Este é um objetivo permanente do 

CENP e das entidades fundadoras, as-

sociadas e aderentes. No site do CENP, 

no primeiro trimestre de 2015, serão 

disponibilizados três Vídeos de Capaci-

tação e Treinamento ministrado por 

profissionais do CENP: “Procedimentos 

para Certificação de agências de publi-

cidade”, “Funcionamento do Conselho 

de Ética” e  o “BUP – o que é e como 

participar”.

Duas campanhas abriram o ano, am-

bas criadas pela Zoégas, para o lança-

mento do novo site do CENP e para di-

vulgação do Credenciamento de Servi-

ços de Informações de Mídia, mostran-

do também o funcionamento e a com-

posição do CTM.

BUP 

O Banco Único de Listas de Preços, 

BUP, terá seu conteúdo aberto, ao lon-

go de 2015, também para agências e 

anunciantes associados. Os anunciantes 

públicos terão acesso franqueado ao sis-

tema, bastando que se cadastrem junto 

ao CENP. 

Vários mecanismos de segurança ga-

rantem a inviolabilidade das informa-

ções. Um veículo não conseguirá visua-

lizar no sistema as informações de outro 

veículo. O CENP não tem ingerência so-

bre os valores, políticas comerciais ou in-

formações depositadas, tampouco os 

monitorará ou elaborará qualquer tipo 

de relatório. 

PROJETO UNIVERSIDADE

Este projeto é uma iniciativa do Conar 

e do CENP destinada a oferecer material 

didático aos professores dos cursos de 

comunicação e propaganda das faculda-

des brasileiras, com foco na autorregula-

ção da atividade.

A difusão se dará por meio de site em 

multiplataforma, reunindo textos, vídeos 

e materiais didáticos, explicando as nor-

mas de autorregulação praticadas pelo 

mercado, os marcos regulatórios (leis fe-

derais e decretos), a missão, visão, valo-

res, atividades e história do CENP, bem 

como os seus benefícios, além de todas 

as informações referentes ao complian-

ce na atividade. Haverá ação de comuni-

cação para divulgar o projeto.

COMPLIANCE NA PUBLICIDADE II

O CENP está concluindo a edição do 

livro Compliance na Publicidade II, que 

vai tratar em profundidade das rela-

ções público-privadas em vista da Lei 

12.232 (Licitações) e a Lei 12.486 (Anti-

corrupção). 

O novo livro dá prosseguimento às 

iniciativas do CENP, de difusão do com-

pliance na publicidade brasileira. 

www.cenp.com.br @

Planejamento proposto pela Diretoria Executiva é aprovado 
pelo Conselho Executivo
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O termo “esquizofrenia” no título que abre esta série de 
matérias especiais – retirado de uma carta-aberta a Erick 
Schmidt, do Google, escrita pelo CEO da Axel Springer, 
Mathias Döpfner – ajuda a entender os desafios colocados.
Fascinantes são as possibilidades da mídia digital para a 
publicidade, hoje e no futuro, e isso está acima de qualquer 
discussão. No entanto, há temores bem fundamentados de 
que algumas de suas práticas poderão comprometer 
significativamente a maneira pela qual o mercado publicitário 
se organiza e gera recursos para sua operação e rentabilidade.

AGÊNCIAS
Antonio Fadiga, CEO da Artplan São Paulo

Flavio Rezende, diretor nacional de mídia da DPZ

Luiz Gini, diretor geral de mídia da NeogamaBBH 

Luiz Lara, chairman da Lew Lara\TBWA

Kiko Vicente, vice-presidente da atendimento

da Master Roma Waiteman

Marcelo Prais, diretor de operações digitais

da Borghi/Lowe

Marcelo Sant’Iago, country manager Brasil da 

MediaMath

Paulo Queiróz, co-presidente da DM9DDB

Paulo Stephan, diretor geral de mídia da Talent

VEÍCULOS
Arnaldo Rosa, diretor geral de publicidade

da Editora Caras

Claudio Santos, então vice-presidente comercial

da Rede TV!, quando do depoimento

Cristiano Câmara, presidente do Grupo Jaime Câmara

Eduardo Becker, diretor da Central Globo

de comercialização de mídias digitais

Enor Paiano, diretor de vendas do UOL

Eduardo Sirotsky Melzer, presidente do Grupo RBS

Fred Müller, diretor executivo comercial da Globosat

Marcelo Guedes, diretor comercial da Infoglobo

Marcelo Mainardi, vice-presidente comercial

do Grupo Bandeirantes

Paulo Castro, CEO global do Terra

os lídEREs ouvidos PEla CENP Em REvista

EsQuiZofRENia dig ital tEm REmÉdio?
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Para conhecer um pouco mais sobre essa relação, a CENP 
em Revista solicitou a dois especialistas, os jornalistas Rafael 
Sampaio e Wanise Ferreira, que se debruçassem sobre a 
mídia digital, tentando mapear as suas implicações 
presentes e futuras para a indústria da comunicação e para a 
publicidade brasileira. Foram entrevistadas 36 lideranças da 
publicidade, entre profissionais de Entidades, Anunciantes 
públicos e privados, Agências de Publicidade e Veículos de 
Comunicação, inclusive da mídia digital, 33 das quais 
responderam a um questionário sobre o tema. 

Paulo Henrique Ferreira, diretor de mídias digitais

do Grupo Lance! 

Paulo Saad, vice-presidente do Grupo Band

ENTIDADES
Anderson Andrade, CEO da Abradi

Carlos Lindenberg Neto, presidente da ANJ

Daniel Chalfon, presidente do Grupo de

Mídia São Paulo

Daniel Slaviero, presidente da ABERT

Efraim Kapulski, presidente executivo da Abemd

Fátima Rendeiro, presidente do Grupo de
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O impacto transformador do digital 
para o bem é mais do que conhecido 
– e vivido – e tem sido objeto de um 
sem número de análises. O potencial 
de destruição do digital, por sua vez, 
apesar de já percebido, ainda é pouco 
explicitado e discutido no Brasil.

Para assegurar a existência 
saudável e o futuro sustentável do 
mercado publicitário, no entanto, é 
essencial a discussão dos problemas 
gerados e das ameaças da mídia 
digital com idêntica atenção e vigor 
com que se dedicam ao escrutínio de 
suas oportunidades e benefícios. 

Por mais de um século as hoje 
chamadas mídias tradicionais 
multiplicaram-se, evoluíram e se 
solidificaram na esteira de sua 
contribuição à democratização da 
informação, da educação, do 
entretenimento e da prosperidade dos 
consumidores e na sua extraordinária 
contribuição ao desenvolvimento das 
empresas produtoras. Foi um círculo 
virtuoso, no qual a mídia proporcionou 
benefícios diversos a pessoas e 
organizações, compradores e 
vendedores, recebendo deles recursos 
para sua expansão em uma escala 
altamente relevante. 

No espaço entre os veículos e as 
empresas anunciantes, por sua vez, 
floresceu um novo setor da economia: 
o das agências e dos provedores de 
serviços e produtos publicitários.

Todos estão sendo, de alguma 
forma, ao mesmo tempo beneficiados 
e ameaçados pelo digital, mas a 
balança pode pender mais para um 
lado do que para o outro. 
Anunciantes enfrentam quedas das 
massas de audiência nos principais 
mercados do mundo (o Brasil é uma 
exceção, graças à força da TV aberta), 
tornando mais difícil e mais caro 
construir e manter marcas, pois é 
preciso usar mais mensagens em um 
número maior de veículos para se 
obter o mesmo efeito sobre o 
mercado que em um passado não 
muito distante. Os veículos 
tradicionais, que geram conteúdo 
informativo e de entretenimento a 
custos sempre mais elevados, veem 
parte importante desse esforço sendo 
apropriado por alguns dos principais 
players digitais, notadamente aqueles 
que não produzem conteúdos. O 
papel das agências não tem sido 
considerado ou é minimizado por 
vários dos líderes da mídia digital e 
observa-se a queda de sua relevância 
e rentabilidade.

Também é certo que o digital 
oferece à clássica tríade da 
publicidade – Anunciantes, Agências 
e Veículos – uma extraordinária 
possibilidade de expansão, 
modernização e ganhos de eficiência 
e eficácia. Mas este não é o foco 
desta matéria, que pretende debater 
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os problemas para que se pensem e 
se estabeleçam soluções para eles e, 
dessa forma, sejam definidas as bases 
para o próprio crescimento 
sustentável do digital.

Com base em suas características e 
na falta de compromissos com o 
passado, grandes players do digital 
apesar de gerarem e comercializarem 
“produtos” de mídia, se 
autoclassificam como “empresas de 
tecnologia” ou de “aplicações 
digitais”, de forma a fugir das normas 
legais e de autorregulação que se 
aplicam à mídia tradicional. Algumas 
realizam sistematicamente incursões 
ativas para geração de receita 
publicitária no Brasil, mas as elidem 
do pagamento de impostos por meio 
de faturamento no exterior.

Adicionando mais um elemento 
disruptivo ao processo, a chamada 
“mídia programática”, que tem 
potencial para subverter os 
parâmetros tradicionais de compra e 
venda da mídia, acrescenta um ou 
mais elementos à cadeia comercial e 
ainda não está suficientemente 
transparente e normatizada para ser 
controlada como são todas as 
operações de mídia clássica.

Com foco nesses problemas – 
alguns em processo de se tornarem 
mais graves do que já são –, 
consultou-se para a presente matéria 
um bom número de líderes do 
mercado publicitário sobre as relações 
da mídia digital com a propaganda.

Foram contatados dirigentes das 
mais importantes agências, veículos, 
entidades do setor e até gestores 
públicos ligados à área, para se 
conhecer a visão e a opinião deles 
sobre esse tema. Um total de 33, 
identificados no box “Líderes 
ouvidos”, respondeu a questionário 

sobre os pontos em análise (com a 
liberdade proposta e assegurada de 
apenas opinar sobre os pontos sobre 
os quais tinham opinião formada).

O DIGITAL É MÍDIA DE QUAL 
NATUREZA?

É até estranha a dúvida se o digital 
é mídia ou não. Menos estranha é a 
dúvida sobre qual seria a natureza 
dessa mídia: clássica, no sentido 
publicitário da estrita divulgação e 
promoção de produtos, serviços e 
marcas; instrumento de venda (para 
operações puramente digitais ou 
combinadas com os métodos 
tradicionais) ou meio de estabelecer e 
manter relacionamentos (no 
ambiente digital e/ou fora dele).

A maioria dos respondentes tem a 
convicção de que o display gráfico 
(banner), o vídeo, o patrocínio e a 
native advertising (publieditorial) são 
modalidades de mídia publicitária, no 
seu sentido clássico. Podem até ser 
eventualmente empregados para 
venda e para relacionamento, mas 
geralmente cumprem a missão 
correspondente a anúncios e 
comerciais nos veículos tradicionais.

No caso da tarefa de vendas, as 
duas modalidades utilizadas com 
maior frequência são o search e os 
links patrocinados. Para 
relacionamento, o mais comum é o 
emprego da presença em mídias 
sociais e os posts pagos em mídias 
sociais. 

Dependendo de sua missão, o hot 
site pode ser empregado para 
qualquer das três finalidades (mídia, 
vendas, relacionamento), pelo que se 
apurou das respostas recebidas – 
ressaltando-se que essas missões 
dependem de como se utiliza essa 
mídia digital.
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Apenas duas respostas entenderam 
que alguns grandes players digitais 
não são veículos publicitários, mas 
sim “empresas de tecnologia” ou de 
“aplicações digitais”. Outras sete 
foram totalmente antagônicas a essa 
definição, pois acreditam que as 
atividades desenvolvidas são típicas 
de veículos de mídia publicitária.

Mas a grande maioria das respostas 
seguiu a mesma linha: as 
organizações digitais são empresas 
mistas, pois parte do que 
comercializam (displays/banners, 
vídeos, patrocínios, native ads) é 
propaganda mesmo e se esses 
players aceitam veiculação onerosa, 
são intrinsecamente veículos, tanto do 
ponto de vista prático quanto legal; e 
parte (search, links, posts) não é bem 
propaganda comercial, no sentido 
clássico do termo, e essas empresas 
exercem a alegada atividade de 
tecnologia ou de aplicações digitais.

Ou seja, há indícios de que se está, 
de fato, diante de uma nova espécie, 
que pode somar características tanto 
de veículos clássicos de propaganda 
como de provedores de serviços 
publicitários, mas que exercem na 
maioria das vezes – considerando seu 
papel no universo publicitário – a 
função de veículo publicitário. E como 
tal eles devem ser considerados e 
tratados. Mesmo levando em conta a 
imensa variedade de players 
existentes, como os “puros” digitais e 
globais – caso do Google, Facebook, 
Yahoo!, LinkedIn ou Twitter; as 
abrangentes iniciativas digitais dos 
conglomerados de mídia tradicional, 
como UOL ou Globo.com; as 
“extensões digitais” dos títulos de 
mídia impressa; ou os inúmeros 
portais verticais já nascidos de modo 
exclusivamente digital.

Nesta edição da CENP em Revista 
essa peculiaridade do digital 
enquanto meio de comunicação é 
abordada com maior profundidade no 
texto da jornalista Wanise Ferreira. 
Nesta análise específica pelo viés da 
publicidade, vai-se considerar a 
redução essencial de sua função no 
universo da propaganda: eles são, 
sim, veículos de propaganda, assim 
como a TV, a revista, o jornal, o rádio 
e os meios out of home.

Uma das iniciativas de maior 
prestígio no universo da propaganda 
brasileira, o Prêmio Caboré, atento a 
essa realidade, em 2014 acrescentou 
mais uma categoria em sua lista de 
premiados, a de Veículo de 
Comunicação – Plataforma de Mídia, 
que distinguiu o Facebook. Mas outras 
empresas do mesmo gênero, como 
Google e YouTube, haviam recebido 
anteriormente o prêmio de Veículo de 
Comunicação – Mídia Eletrônica. 

A partir de elementos que integram 
o ecossistema da propaganda 
comercial, os agentes econômicos que 
desenvolvem atividades na mídia 
digital podem ser perfeitamente 
classificados como veículos, em que 
pese o fato das fronteiras entre 
Anunciantes, Agências e Veículos 
estarem, de fato esmaecendo. Prova 
disso são as crescentes iniciativas de 
anunciantes tradicionais 
desenvolvendo e até comercializando 
suas chamadas “mídias próprias”; 
empresas de mídia que produzem 
diretamente conteúdo para os clientes; 
ou as agências com mais e mais 
atividades no universo digital (a ponto 
do CEO do Publicis Groupe, Maurice 
Lévy, ter declarado à revista The 
Economist que “nosso grupo é cada 
vez mais uma empresa de internet do 
que um grupo de propaganda”).
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Mas essa justaposição entre as 
fronteiras das atividades de 
Anunciantes, Veículos e Agências é 
conteúdo para outra matéria...

O que é importante para este caso 
é ressaltar que a identificação dos 
agentes econômicos a partir do papel 
que lhes é dado desempenhar na 
cadeia produtiva da publicidade é 
questão que o próprio mercado, a 
autoridade reguladora ou o ente de 
autorregulação estão aptos a resolver. 
Guardadas as proporções, os drones 
estão em situação similar. Hoje 
ninguém poderá afirmar que eles são 
apenas inocentes gadgets.

A INFÂNCIA DA MÍDIA 
PROGRAMÁTICA

Outro ponto abordado nas 
entrevistas foi a percepção dos 
agentes de mercado sobre a chamada 
“mídia programática”. Não é intenção 
discutir aqui as diversas modalidades 
desse tipo de processo de aquisição, 
que pode ser real time bidding (RTB - 
leilões em tempo real), os 
mecanismos de open ou private 
exchange; nem a função dos players 
que se constituíram para dar 
existência a esse gênero de processo 
de compra e venda de mídia, como 
os trading desks (na sua versão ITD ou 
DSP), as plataformas de data 
management (DMP); nem os 
mecanismos lógicos que viabilizam 
sua existência, os famosos algoritmos, 
assim como os cookies, o targeting, o 
retargeting e assim por diante.

Parece mais adequado se 
concentrar no conceito geral, no uso, 
nas consequências e nas perspectivas 
de futuro da mídia programática, 
modalidade que claramente está em 
sua primeira infância – e no Brasil 
ainda vive a etapa entre o berçário e a 

creche. Mas a intensidade 
com que o tema é discutido, 
a quantidade de empresas 
que estão entrando ou 
desejam entrar nessa seara e 
o potencial de benefícios 
dessa modalidade indicam 
que os problemas 
existentes devem ser 
solucionados para que 
esse sistema tenha um 
espaço importante no cenário da 
publicidade, conforme se verificará a 
seguir.

A primeira questão sobre o tema 
colocada aos entrevistados foi se a 
mídia programática seria uma 
alternativa que irá dominar o processo 
de compra e venda da mídia digital 
ou teria apenas um pedaço desse 
universo?

Bem mais da metade acredita que 
sim, que ela será o processo 
dominante de algumas alternativas da 
mídia digital, mas não de todas. 
Apenas três respondentes acreditam 
que a compra e venda do digital será 
totalmente pelo formato 
programático. A maioria acredita que 
os espaços premium do digital 
tendem a continuar sendo 
comercializados do modo tradicional, 
para assegurar controle total pelas 
partes interessadas (compradores e 
vendedores). Mas a percepção é de 
que a compra programática não ficará 
restrita apenas a espaços menos 
valorizados e “sobras” (inventário 
restante), pois a própria evolução 
dessa modalidade levará à sua 
sofisticação e seu emprego em parte 
considerável das múltiplas 
modalidades da mídia digital.

Um dos comentários recebidos 
sobre esse ponto, de Cristiano 
Câmara, do Grupo Jaime Câmara, vale 
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ser reproduzido na íntegra, pois 
resume muito bem essa questão: 

“No futuro, a mídia programática 
se solidificará como modelo de 
comercialização padrão na nossa 
indústria, porém, acreditamos que 
será mais comum em inventários de 
baixo valor. Para inventários premium, 
onde a relação de confiança entre o 
publisher e o leitor é a principal 
proposta de valor, o relacionamento 
direto entre anunciantes e publishers 
continuará a ser preferido. 
Paralelamente, outras modalidades de 
inventário premium continuam a ser 
desenvolvidas. Native advertising é 
uma tendência que tem ganhado 
força e incentiva o movimento na 
direção oposta à mídia programática”.

O dirigente de uma agência 
especializada nesse gênero de 
alternativa lembrou que há outras 
formas de comercialização via modelo 
programático além do formato de 
leilão, inclusive com controle total por 
parte do veículo e do anunciante. 
Lembrou também que no mercado 
ainda há pouco conhecimento 
profundo sobre essa modalidade.

Vale registrar dois pontos que 
foram destacados e têm toda a lógica: 
o primeiro é que o formato RTB (leilão 
em tempo real) realmente faz mais 
sentido no mercado americano, pela 
enorme quantidade de players e 
dimensão do inventário disponível; e 
o segundo é que no Brasil o pouco 
que se liberou de inventário para 
venda nesse formato é constituído de 
espaços de terceira linha.

A ABERT enfatizou sua posição 
contrária a esse formato, ao declarar 
que: “Vemos o processo de compra 
de espaço publicitário por meio de 

leilões com muita antipatia. Ele 
deprecia as agências e veículos de 
comunicação. Razão pela qual 
recomendamos aos nossos 
associados que não participem deste 
modelo de comercialização”.

Outro aspecto que foi investigado 
refere-se à opinião do painel 
consultado acerca de algumas 
alegações em relação à mídia 
programática que poderiam ser, na 
verdade, falácias. A pergunta foi se 
ela não seria assim tão precisa, uma 
vez que os filtros são automáticos e o 
mesmo internauta pode ser 
bombardeado por mensagens que 
ele não solicitou, logo, invasivas, 
produzindo um efeito contrário 
superior até mesmo aos das mídias 
tradicionais.

Parte relevante dos entrevistados 
acredita que não, que o processo da 
mídia programática é preciso e está 
evoluindo. Parte lembrou que isso 
depende mais de como o anunciante 
e a agência utilizam essa alternativa 
do que do sistema em si e que ela, 
pode, de fato, ser invasiva e 
contraproducente. Parte, menor, 
destacou que todas as modalidades 
de publicidade e suas táticas têm 
algum defeito e é preciso trabalhar 
para eliminá-los ou minimizá-los. Uma 
pessoa lembrou que o risco maior 
está nas estratégias de retargeting.

A questão da transparência do 
processo e dos valores foi outro 
ponto investigado, pois parece não 
estar bem esclarecido e existe até a 
possibilidade de algum intermediário 
(ou alguns...) fazer mais receita que 
os próprios veículos digitais, levando 
os anunciantes a pagar mais do que 
deveriam e as empresas de mídia a 
ganhar menos do que mereceriam – 
a despeito do mecanismo de “leilão” 
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do valor dos espaços publicitários. 
Esse seria um ponto de difícil solução 
ou seria possível caminhar para um 
processo mais transparente e 
sustentável?

Praticamente metade do painel 
consultado enfatizou que esse é um 
problema que o sistema de mídia 
programática precisa resolver, de 
forma a gerar mais confiança na sua 
utilização e, consequentemente, até 
seu emprego mais frequente, em 
mais áreas e envolvendo maiores 
recursos. Boa parte dos respondentes 
tem convicção de que esse ponto 
será solucionado em breve, pela 
própria pressão dos anunciantes, 
que sentem que o sistema é benéfico 
para eles, mas não podem aceitar 
nenhuma “caixa preta” para seguirem 
usando e ampliando o emprego 
do sistema.

Um dirigente de agência 
especializada em mídia programática 
observou que a falta de controle da 
destinação dos anúncios deve-se ao 
uso inadequado dos instrumentos 
dessa modalidade. Mas o próprio 
Interactive Advertising Bureau – IAB 
dos Estados Unidos frisou em um 
documento sobre mídia programática 
que há boas perspectivas para seu 
futuro, mas ele depende da solução 
de pontos de dúvidas sobre o 
processo e os valores que cabem a 
cada elo da cadeia de players 
envolvidos. Dois aspectos foram 
destacados: 

1) introdução do conceito de 
transparência de preços e fees no 
decorrer da cadeia de valor; e 

2) desenvolver um processo de 
leilão mais transparente.

A WFA, que representa 
globalmente os anunciantes, publicou 

um “Guia da Mídia Programática” 
(disponível em http://bit.ly/1zxU9RO) 
alertando os clientes sobre as diversas 
dúvidas ainda existentes no caso 
dessa modalidade, que reconhece 
como válida, mas que ainda precisa 
evoluir em diversos aspectos. Como 
era de se esperar por parte da 
entidade que congrega empresas que 
investem em comunicação, a questão 
da transparência de preços e fees 
está no centro de suas preocupações 
– inclusive porque, segundo as 
informações levantadas pelo grupo de 
executivos que desenvolveu o guia, 
de 100% do valor empregado pelos 
clientes nessa mídia, apenas 40% fica 
com o Veículo e pode ser entendido 
como sendo working media (recurso 
financeiro efetivamente aplicado na 
exposição da mensagem aos 
consumidores).

Não há dúvidas, portanto, que este 
é um ponto em aberto e o mercado 
ligado à mídia digital terá que tratar 
dessa questão e avaliar quais seriam 
as melhores normas aplicáveis ao 
caso e qual o melhor sistema de aferir 
a compliance com elas.

Além disso, mecanismos de compra 
e venda de mídia programática que 
não identifiquem qual é a agência que 
está comprando para qual cliente 
podem não ser recepcionados pela 
legislação e pelas normas do mercado 
publicitário nacional – caso dos 
realizados por trading desks. Isso 
porque cabe lembrar que no âmbito 
das relações autorreguladas o item 4.5 
das Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária determina que “a agência 
adquirirá espaço/tempo ou serviço 
individualmente, para uso exclusivo de 
seus respectivos clientes. Os veículos 
não aceitarão reservas nem efetivarão 
a venda de espaço/tempo sem a 
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indicação precisa do anunciante 
responsável pelo conteúdo da 
mensagem”. O artigo 3º da Lei 
4.680/65 define o que é uma agência 
e a certificação técnica das Normas-
Padrão (incorporada à mencionada lei 
pelo decreto 4.563/02) obedece este 
comando só certificando agências full 
service ou especializadas (que 
seguem o mesmo princípio). 

Mais uma vez o respondente que 
dirige uma operação com foco na 
mídia programática defendeu o 
sistema, lembrando que há 
alternativas de empresas que são 
totalmente transparentes e outras que 
não abrem o jogo, mas que oferecem 
negócios tão interessantes para os 
anunciantes que não deixam de fazer 
negócios por isso.

Também se questionou ao 
conjunto dos consultados se seria 
possível utilizar a mídia programática 
em campanhas de marca (inclusive 
corporativas) e institucionais ou se ela 
seria uma alternativa mais para 
promoção da venda digital direta e 
estímulo às vendas no varejo 
tradicional? Também perguntou-se se 
daria para ser criativo em mídia 
programática?

A maior quantidade de respostas 
(acima de 50%) foi de que sim, ela 
pode ser empregada em campanhas 
de mídia clássicas, sem o viés da 
venda. Mas perto de um terço 
afirmou que este é mais um sistema 
para uso em esforços de promoção e 
vendas – mesma quantidade dos que 
afirmaram que “em tese sim, mas 
ainda faltam exemplos concretos para 
serem analisados”.

Indagados se daria para ser criativo 
em mídia programática, mais da 
metade assegurou que sim e alguns 
poucos veem dificuldade nessa 

pretensão.Outro ponto abordado foi se 
a mídia programática vai deixar de ser 
apenas um instrumento da internet e, 
com as devidas adaptações, também 
será uma alternativa para compra e 
venda das mídias tradicionais, em um 
processo de automação das relações 
comerciais entre as partes 
(Anunciantes, Agências e Veículos).

Quase metade acredita que sim, o 
sistema vai evoluir para outras mídias, 
começando pela TV paga, a exemplo 
de algumas experiências (ainda 
incipientes) em curso nos Estados 
Unidos e Europa. Alguns vão mais 
longe e acreditam que até a TV 
aberta, que agora é digital, poderia ter 
alguma forma desse sistema, assim 
como o out of home, que vive uma 
jornada de digitalização.

Mas cerca de um quarto ainda não 
vê essa possibilidade, acha difícil, e 
acredita que a mídia programática 
continuará a ser uma alternativa mais 
ligada à internet.

Fechando a parte dedicada a esse 
sistema de compra e venda de mídia 
de forma automatizada, colocou-se 
em discussão o fato de que as mídias 
tradicionais têm sistemas de 
mensuração de audiência, pesquisas 
de hábitos de consumo e de relação 
com a audiência capazes não apenas 
de precisar os resultados do emprego 
desses meios como permitir um 
importante input para o trabalho 
criativo e de planejamento de mídia. 
No caso do digital, perguntou-se: as 
métricas existentes são confiáveis e 
capazes de dar essa segurança às 
agências e anunciantes?

Apesar de cerca de um quarto do 
painel ter declarado que está 
confortável com as métricas que a 
internet oferece, mais da metade das 
respostas se dividiu entre os que 
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estão preocupados com esse ponto e 
afirmam que o digital tem que corrigir 
esse “furo” e aqueles que declararam 
que o digital precisará evoluir para 
uma situação próxima à das mídias 
tradicionais, hoje de fato mensuradas 
de forma mais transparente e 
conhecidas com maior propriedade. 
Houve uma discordância sobre esse 
ponto, de um entrevistado que não 
reconhece que a situação da mídia 
tradicional está tão melhor resolvida. 
Mas até ele apontou que há confusão 
em algumas métricas adotadas pelo 
digital e que é preciso haver 
convergência naquelas mais 
adequadas para mensurar esse meio.

Com efeito, a mensuração da 
mídia na internet está sobre pressão 
ao redor do mundo, motivando 
muitas discussões e propostas para 
definir padrões mais transparentes e 
confiáveis. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, tem sido intenso o debate 
em torno da evolução do conceito de 
mensuração das “impressões 
exibidas” (impressions served) para a 
de “impressões visíveis” (viewable 
impressions), envolvendo a entidade 
do setor (IAB), dos anunciantes (ANA) 
e das agências (4As), além do Media 
Rating Council – MRC. Debate ainda 
não concluído, pois não se chegou a 
um consenso de como definir as 
impressões realmente vistas pelos 
visitantes de cada página na web.

No começo de fevereiro, a Oxford 
BioChronometrics, de Luxemburgo, 
uma empresa especializada em 
conferir se os cliques nos anúncios da 
internet são feitos por pessoas reais 
ou sistemas automatizados, os 
famosos robôs, publicou uma 
pesquisa com dados alarmantes: entre 
88% e 98% dos anúncios digitais em 
grandes plataformas como Google, 

Yahoo!, Facebook e LinkedIn contêm 
fraudes nos números de interação – 
cliques, curtidas, comentários e 
compartilhamentos –, entre outras 
formas de medir engajamento (mais 
em http://prn.to/1Mb3OWq).

EXISTIRIAM PRINCÍPIOS ÉTICOS PARA 
ORIENTAR A MÍDIA DIGITAL?

Quanto aos aspectos éticos e 
princípios morais e padrões de 
compliance, como os que são 
disciplinados no âmbito do mercado 
publicitário brasileiro por meio da 
autorregulação, trata-se de perspectiva 
bastante relevante, pois o modelo 
brasileiro é considerado o padrão 
normativo da área pela maioria dos 
entes e agentes que aqui operam.

As evidências e as impressões 
colhidas indicam assimetrias entre a 
evolução tecnológica do mercado 
digital e a construção de princípios 
éticos e práticas comerciais 
consistentes, que assegurem 
desenvolvimento sustentável.

O aspecto mais preocupante é o 
fato de que parcela importante do 
faturamento de algumas grandes 
empresas que atuam no mercado 
publicitário brasileiro na área digital 
estaria sendo feito fora do país, sem 
incorrer no pagamento de alguns 
tributos sobre o faturamento e no 
próprio imposto de renda da 
corporação que opera aqui no país. 
Perguntou-se se essa “imunidade 
tributária”, por assim dizer, não 
afetaria a concorrência entre os vários 
meios e permitiria a algumas 
organizações vender sua mídia por 
um custo menor que os veículos 
tradicionais e até os players digitais 
brasileiros, auferindo maior 
rentabilidade na opinião dos 
entrevistados?
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A maioria das respostas foi simples 
e direta: prejudica o negócio e o país 
e não deveria acontecer. Cerca de um 
quarto se perguntou “onde está o 
governo, que não vê nem toma uma 
providência sobre isso?” Dois 
chegaram a se perguntar se isso não 
seria um crime fiscal. Outros dois 
comentaram que este não é o único 
caso de evasão fiscal na propaganda, 
pois a parcela da TV paga que é 
autorizada no formato de cobertura 
pan-regional para o conjunto ou parte 
da América Latina também tipifica o 
mesmo prejuízo para o mercado e 
concorrência desleal em seu meio 
específico.

O presidente da ABERT destacou a 
falta de lógica dessa alegação de 
estarem desobrigados de cumprir a 
legislação aplicável ao setor, 
ponderando que “toda a empresa que 
tem na publicidade sua principal fonte 
de financiamento é, sim, um veículo 
publicitário. A questão tributária destas 
empresas, que não recolhem 
impostos sobre o faturamento no País, 
é um tema complexo que deveria ser 
passível de um olhar mais atento das 
autoridades competentes”.

Essa posição foi reforçada pela 
ABAP, que observou: 

“Essa alegação que alguns players 
adotaram de se qualificarem como 
empresas de tecnologia e não 
veículos de comunicação é uma 
grande falácia. Já vivemos isso no 
passado, quando jornais que 
publicavam anúncios classificados e 
as agências especializadas neles não 
se consideravam parte do negócio 
publicitário. Acontece que tudo isso 
está numa mesma cesta que é a de 
estabelecer um canal de comunicação 
com finalidade absolutamente 

comercial entre produtores e 
consumidores. A isso se dá o nome 
de comunicação comercial, também 
conhecida como publicidade, 
propaganda... Essas empresas se 
apresentam vendendo mensagens 
comerciais, portanto, publicitárias, 
utilizando os conteúdos que criam ou 
dos quais se apropriam para serem 
acessadas e, portanto, terem 
audiência e relevância. Ou seja, não 
resta dúvida que são veículos de 
comunicação”.

A ANJ aproveitou a deixa para 
estender sua preocupação com essa 
situação, lembrando que “também há 
aspectos relacionados à 
responsabilidade pelo conteúdo, uma 
vez que algumas dessas empresas 
produzem conteúdo, inclusive 
jornalístico, contrariando o disposto 
no artigo 222 da Constituição, o que 
já levou a ANJ a acionar o Ministério 
Público”.

Fica mais do que evidente, 
portanto, que agora que o mercado 
digital está amadurecendo, essa 
situação tende a não ser tolerada por 
muito tempo, especialmente pelas 
autoridades, até porque o Marco Civil 
brasileiro para internet determina que 
qualquer empresa do segmento que 
atue no país, mesmo que tenha sede 
e dados de usuários no exterior, deve 
submeter-se à legislação do território 
brasileiro.

Os entrevistados para esta matéria 
sabem que o Brasil tem um 
ecossistema normativo de mídia 
regido pela combinação de legislação 
(tais como, as leis 4.680 e 12.232) e a 
autorregulação ético-comercial 
(definida pelo CENP), que criaram e 
sustentam o chamado “modelo 
brasileiro de propaganda”, que é 
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reconhecido como benéfico para o 
mercado. Perguntou-se objetivamente 
a cada entrevistado se “se acredita 
que a falta de adesão a esse modelo 
por parte de alguns veículos digitais 
multinacionais geraria prejuízos ao 
conjunto da mídia, às agências e aos 
anunciantes?”.

A concordância com o enunciado 
foi total. Ninguém declarou que essa 
falta de adesão é aceitável para uma 
organização que está realizando 
negócios e fazendo vendas no 
mercado nacional, embora o regime 
da autorregulação seja de livre adesão. 
Alguns mencionaram que essa postura 
denota uma “falta de respeito” ao 
mercado no qual essas empresas 
atuam e no qual pretendem crescer 
(muito) nos próximos tempos. Alguns 
poucos afirmaram que o sistema de 
autorregulação deveria evoluir para 
abarcar essas empresas (duas 
respostas) e que cabe ao próprio 
sistema saber como atrair essas 
organizações (outras duas respostas).

Vale a observação, neste ponto, 
que as normas de autorregulação 
publicitária são adequadas ao 
universo digital, tanto que o próprio 
IAB Brasil, entidade que congrega os 
players do setor digital, é associada ao 
CENP e que grandes empresas dessa 
área, estabelecidas no Brasil, são 
aderentes e membros da entidade 
que publica esta revista.

O presidente da Associação 
Brasileira das Agências Digitais, Abradi 
destacou que

 
“a entidade é apoiadora do CENP e 

das práticas comerciais entre agências 
e veículos regidas pela legislação 
brasileira. A chegada de novos players 
digitais internacionais é bem-vinda, 
desde que obedeçam as leis vigentes 

no país. Por mais que os entrantes 
defendam padrões comerciais 
internacionais para compra e venda 
de espaços publicitários digitais, se 
um player quer participar do nosso 
mercado deve seguir as regras do 
país. Alguns não pagam a comissão 
de agência e recebem o pagamento 
da mídia veiculada em paraísos fiscais, 
via cartão de crédito internacional. 
Consideramos essas práticas desleais 
com todo o mercado de 
comunicação: agências, veículos e até 
mesmo com o governo, pela elisão 
de tributos. Essa discussão precisa ser 
aprofundada, a legislação aplicada e 
os desvios corrigidos”.

A Comissão de Mídia do 5º 
Congresso da Indústria da 
Comunicação explicitou 
recomendação formal de que as 
empresas de tecnologia que operam 
como plataformas de mídia estejam 
associadas ao CENP, da mesma forma 
que todos os veículos relevantes de 
outros meios o são, com o objetivo 
de atender a legislação e as normas 
que regulam e autorregulam o 
relacionamento das empresas de 
mídia com suas congêneres, as 
agências e os anunciantes. Na prática, 
é importante ressaltar, diversas 
empresas do segmento digital ainda 
não se filiaram ao CENP e não se 
comprometeram a seguir as normas 
que orientam o mercado e sustentam 
o modelo brasileiro de propaganda. 
Perguntou-se aos entrevistados se, na 
opinião deles, a adesão delas à 
autorregulação comercial seria 
importante para que elas 
demonstrassem seu apreço pelo 
mercado no qual operam e atuassem 
em compliance com ele?

Mais uma vez, até em sintonia com 
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as respostas ao ponto anterior, a 
quase totalidade dos 

respondentes concordou que 
a adesão a essa 
recomendação do 5º 
Congresso deveria ser 
seguida. Apenas um 
respondente, mais cético, 
disparou que “se a lei não 
obrigar, eles não irão 
aderir...”. E, de fato, a 
comunhão com o CENP é 
sempre ato voluntário da 
empresa.

Vale reproduzir a 
íntegra das ponderações 

da ANJ, que observou: 

“Como uma das fundadoras do 
CENP, entendemos que esta entidade 
desempenha um papel extraordinário 
para o bom funcionamento do 
mercado publicitário brasileiro, 
inclusive no sentido de normatizar as 
relações entre os players de modo a 
evitar a concorrência predatória que, 
no longo prazo é sempre danosa a 
todo o mercado. Podemos dizer que 
o CENP e o sistema de 
regulamentação da publicidade 
brasileira são como uma ‘jabuticaba 
do bem’, algo que outros países 
olham com certa inveja. Sob esse 
aspecto, players com grande poder de 
fogo e alavancagem externa que não 
se enquadrem no modelo podem ser 
um fator de turbulência de graves 
consequências para todos”.

A ABERT também reforçou esse 
ponto, ao testemunhar que 
“entendemos que o modelo 
publicitário brasileiro, sustentado pelo 
conjunto de normas e práticas 
asseguradas pelo CENP, é um caso 
internacional, pois valoriza as 

agências full service, privilegiando 
assim os clientes e os veículos de 
comunicação”.

O presidente da ABAP defendeu a 
adesão ao CENP, mas ponderou que 
“temos que mostrar a eficácia do 
modelo para que os veículos digitais 
acreditem e participem. Se partirmos 
para a defesa do modelo com o 
intuito de fazer uma acomodada 
reserva de mercado, vamos ver 
minguar nossas receitas e nossas 
atividades a cada dia. Temos que 
saber lidar nesse ambiente de 
constante desregulamentação e 
transformação, não deixando que os 
pilares que sustentam o nosso 
negócio desmoronem. Para isso, 
temos que acreditar nos valores e na 
eficiência do modelo, defendê-lo e 
promovê-lo diante de todos os elos da 
indústria da comunicação”.

Vale ressaltar que, por decisão do 
Conselho Executivo do CENP, todos os 
players digitais internacionais foram 
individualmente convidados a se 
associar ao CENP. Nem mesmo a 
possibilidade de informar (sob estrito 
compromisso de confidencialidade) 
os valores de receita publicitária 
auferida ao Projeto Inter-Meios que, 
como outros institutos em diversos 
mercados, estabelece bancos de 
dados com distanciamento temporal 
e agregado por mídia, é atendida por 
alguns dos principais players digitais 
de capital internacional, gerando uma 
defasagem nesse importante 
instrumento de quantificação do 
mercado publicitário brasileiro. 

Marcello de Salles Gomes, do 
Grupo Meio & Mensagem, enfatiza: 

“O Projeto Inter-Meios é uma 
iniciativa única no mundo, que está 
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completando 25 anos de existência. 
Coordenado pelo Meio & Mensagem, 
os principais veículos se uniram para 
passar a ter um número real e 
confiável sobre a sua atividade 
econômica. É um número importante 
para a sociedade perceber a 
relevância do mercado publicitário e 
para cada um poder avaliar a sua 
atuação, o seu momento, e definir 
caminhos estratégicos e 
investimentos. O trabalho de manter 
os atuais veículos que participam 
reportando seus faturamentos, além 
de buscar trazer novos players para o 
projeto, é constante. Como não há 
nada que os obrigue a prestar este 
tipo de informação, temos contado 
sempre com o empenho e a boa 
vontade de seus acionistas e gestores 
para manter o Inter-Meios como 
referência para todo o mercado”.

HAVERÁ INTERVENÇÃO DOS 
PODERES PÚBLICOS?

O último ponto proposto para 
análise do painel de convidados a se 
manifestar sobre a mídia digital 
entrava no campo da regulação 
imposta pelas autoridades públicas 
para evitar concentração de poder 
econômico e monopólios. 
Lembramos que organizações 
pioneiras que alcançaram grande 
sucesso em novos campos da 
atividade humana acabaram sendo 
obrigadas a serem fragmentadas, pois 
os governos – pressionados pela 
sociedade e pelo empresariado – 
entenderam que não eram benéficas 
para o ecossistema no qual estavam 
inseridas. Aconteceu com a Standard 
Oil, no campo do petróleo, e a AT&T, 
na telefonia, para ficar apenas nos 
casos de maior vulto. Recentemente, 
o economista Jean Tirole ganhou o 

Nobel de economia pelo seu trabalho 
sobre os benefícios da regulação de 
mercado. Mesmo considerando que 
existem muitos milhões de players na 
internet, espalhados pelo mundo 
inteiro, a concentração de poder e 
receita no Google e outras poucas  
entre as autodenominadas “empresas 
de tecnologia”, é avassaladora. Esse 
poder deriva, em boa parte, do fato 
de elas “somarem” diversas tarefas da 
cadeia de produção em seus campos 
de atuação. O Google, por exemplo, 
começa a sofrer esse mesmo tipo de 
ação por suspeita de atuação 
anticoncorrencial, especialmente na 
Europa. “Esse controle será necessário 
e possível aqui no Brasil?”, foi nossa 
pergunta.

As opiniões do painel consultado, 
neste particular, não foram tão 
coincidentes. Alguns acharam melhor 
deixar esse item em branco. Outros, 
simplesmente disseram que deveria 
haver essa regulação, sem entrar em 
maiores detalhes. Alguns observaram 
que a interferência do governo no 
campo da mídia é sempre perigosa e 
deveria ser evitada. Quase metade 
observou que o melhor caminho seria 
o da autorregulação do próprio 
mercado. Alguns colocaram o muito 
válido ponto que seria bem 
complicada definir a régua pela qual a 
concentração de poder econômico 
seria mensurada, se pela dimensão 
do negócio, se pela participação 
relativa no mercado específico, se 
pelo índice de controle da cadeia de 
produção e valor em particular.

Um dos respondentes observou 
que um caminho em discussão 
poderia ser o desmembramento das 
unidades de cada um dos serviços 
hoje controlados pelos grupos líderes, 
a exemplo do que aconteceu em 
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situações de monopólio em outros 
setores da economia e do que foi 
aprovado em novembro pelo 
Parlamento Europeu para ser aplicada 
sobre o Google (mas que ainda 
precisa ser avaliado e definido, ou 
não, pela Comissão Europeia, que é o 
“poder” Executivo da Europa 
unificada).

Dois entrevistados lembraram que 
já existem no Brasil instrumentos de 
controle para isso e que bastaria que 
eles fossem utilizados, por ação do 
mercado e dos seus participantes que 
se sentem prejudicados junto às 
autoridades competentes.

O presidente da ANER foi bem 
sintético e tocou no cerne da 
questão: “no mínimo, é preciso 
respeitar as normas constitucionais e 
legais, para não mencionar a 
autorregulação, que já existem”.

Por sua vez, o presidente da ANJ 
foi mais abrangente e detalhista em 
suas considerações, que merecem 
nossa atenção: 

“O problema da regulação ou 
autorregulamentação de algumas 
atividades é complexo. Penso até que 
os casos da indústria do petróleo e 
das telecomunicações dos Estados 
Unidos não são o melhor exemplo, 
porque ocorreram em contextos 
históricos, tecnológicos e econômicos 
distintos do que vivemos hoje 
globalmente em relação às 
tecnologias da informação. Mas 
parece-me que pretender que 
mercados sejam totalmente 
desregulados é uma questão mais 
ideológica do que prática. Na prática, 
atividades diferentes exigem 
regulação específica. É o caso do 
setor financeiro, cuja regulação 
insuficiente ou deficiente foi uma das 

causas da crise mundial de 2008. No 
caso do Google, estamos diante de 
uma empresa altamente verticalizada, 
com um poder de mercado que, em 
muitos países, supera os 90%. As 
ações judiciais e legislativas que 
enfrentam em um número cada vez 
maior de países são decorrência 
disso. No caso do Brasil, o setor de 
mídia é regulamentado pela 
Constituição, em primeiro lugar, e por 
legislação específica bastante 
abrangente. No que se refere ao 
poder de mercado é algo que está 
sujeito às normas do Cade, em 
relação às quais o conjunto de nossa 
indústria está em plena conformidade 
e é um bom exemplo para quem quer 
competir de forma correta”.

Orlando Marques, da ABAP, 
reforçou os perigos da regulação e os 
benefícios da autorregulação: 

“A vitoriosa história do mercado 
publicitário brasileiro demonstra que 
os mecanismos de autorregulação, 
como o Conar e o CENP, são mais 
apropriados que a regulação. O 
primeiro formato, das normas 
definidas e aceitas voluntariamente, 
preserva a liberdade de ação individual 
dos players e a competitividade que 
beneficia os consumidores sem deixar 
o vale-tudo tomar conta do mercado. 
Vale-tudo que, como se sabe, é um 
fator de erosão da civilidade de seus 
fundamentos e, a médio e longo 
prazo, destrói seu valor para todos os 
envolvidos. A regulação, por outro 
lado, limita a liberdade de empreender 
e a própria competitividade e acaba 
impondo restrições à própria evolução 
e crescimento do mercado. Mas ela 
acaba acontecendo quando 
importantes players insistem em jogar 
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os dEsafios dECoRRENtEs da ComPlEXidadE do muNdo digital
O economista carioca Renato Gomes é professor da 

Toulouse School of Economics, um dos principais 
núcleos mundiais de excelência na pesquisa e no 
ensino de economia. Lá, colabora com o professor 
Jean Tirole, que dirige a instituição e conquistou o 
Nobel de Economia de 2014 com seu trabalho sobre a 
necessidade e os benefícios de regulação em 
determinados mercados.

Renato Gomes foi entrevistado por telefone sobre o 
tema da matéria e constatou-se que a regulação 
econômica da atividade digital é uma tarefa de grande 
complexidade, que está sendo proposta, pensada e 
discutida em diversos países e regiões, mas não será 
um objetivo alcançável nem de forma fácil, nem 
rápida.

O professor declarou-se não especialista em mídia e 
fez suas análises por analogia com outros setores nos 
quais o impacto digital tem sido grande e são objeto 
de suas pesquisas. No caso das plataformas de 
reservas de hotel, por exemplo, há uma grande 
concentração em poucos players que têm acumulado 
extraordinário poder sobre essa indústria, praticamente 
obrigando os hotéis, especialmente os independentes, 
a seguirem suas determinações e preços – há 
denúncias de hoteleiros de que as taxas cobradas 
chegam a 25%.

Os players digitais nessa área já têm poder de 
manipular o mercado, seja porque os consumidores 
adotaram de forma maciça o serviço, seja porque 
podem alterar os algoritmos utilizados para orientar as 
buscas, segundo os interesses dos próprios sites.

Do ponto de vista do negócio em si, os players 
digitais são típicos negócios bilaterais. De um lado 
prestam serviços aos consumidores, de forma gratuita 
ou perto disso. De outro, cobram – às vezes bem caro 
– das outras empresas que desejam acesso a esses 
consumidores. Acesso que pode ser organizado e 
direcionado, para fins promocionais, de 
relacionamento e venda – ou uma combinação entre 
eles, caso tanto dos buscadores de hotéis, como o 
Google, no campo da informação e publicidade.

Essa característica já estabelece a primeira 

dificuldade de avaliação do papel e definição da 
regulação que poderia haver sobre o mundo digital. 
Em qual perspectiva haveria eventual abuso 
econômico que deveria ser regulado?

A realidade histórica demonstra que as iniciativas 
digitais normalmente trazem benefícios iniciais para 
um ou os dois lados impactados pela sua atividade 
econômica, mas com a evolução de sua força, passam 
a ter a possibilidade de vir a distorcer algum setor do 
mercado – o que incomoda os concorrentes, pode 
interferir de forma nefasta na economia e atrai a 
atenção dos reguladores.

Sobre a questão da possibilidade de regulação da 
economia digital, a dificuldade é, como destacou o 
professor, que esse negócio tem uma característica 
mais flexível que os demais, ancorados em presença e 
manipulação física do que comercializam. Daí o 
benefício de poder escapar da tributação mais pesada 
e das regulações nacionais, acumulando operação em 
ganhos nas posições geográficas do planeta que lhe 
são mais convenientes. 

Por não ser um estudioso do campo da 
autorregulação publicitária, o professor Gomes não 
quis se aventurar em comentários sua aplicabilidade 
no mundo digital. Mas ponderou que se os players já 
conseguem se evadir da regulação, não será fácil 
conseguir que adotem comportamentos contrários a 
seus interesses. Ou seja, se algo vai obter algum 
controle sobre o digital, provavelmente será no campo 
da regulação.

Mas ele observou um ponto bastante interessante e 
típico no mundo da tecnologia, que tem elevada 
dinâmica e velocidade. Como exemplo, lembrou do 
caso da imensa e longa discussão sobre o processo de 
bundling (a venda conjunta) dos produtos da 
Microsoft. No final, antes que se conseguisse 
estabelecer uma regulação eficiente sobre essa prática 
da organização, a tecnologia evoluiu e a necessidade 
simplesmente deixou de existir. Nada que não venha 
acontecer com outros players que hoje estão 
incomodando o mercado e governos ao redor do 
mundo.

REGULAÇÃO
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unicamente segundo seus próprios 
interesses e aproveitando de forma 
oportunista as brechas legais. Em 
benefício de todos – inclusive desses 
mesmos players que se acham 
autosuficientes e mais poderosos que 
os demais – devemos envidar o 
máximo esforço para resolver os 
problemas no sistema de 
autorregulação”.

DOIS PONTOS PARA REFLEXÃO
Finalizando esta análise sobre o 

aspecto publicitário da mídia digital, 
vale registrar duas observações fora 
da pauta que foram recebidas dos 
entrevistados e ajudam a pensar em 
soluções para harmonizar de algum 
modo a evolução da mídia tradicional 
com a revolução digital:

“As mídias tradicionais têm que 
se reinventar” – o que elas estão 
fazendo, como se sabe. Mas talvez 
tenham que aprofundar, acelerar e 
calibrar essa reinvenção.

“Vamos ver como outros países 
resolveram ou estão resolvendo 
essas questões” – O benchmark é 
sempre válido, mas não se pode 

a visão do aNuNCiaNtE PÚBliCo
Roberto Messias, secretário-

executivo da Secretaria de 
Comunicação da Presidência da 
República, a Secom-PR, foi 
entrevistado sobre o tema desta 
matéria. De um modo geral sua 
visão, como representante do 
maior anunciante público 
brasileiro, está bem alinhada com 
o que foi levantado junto aos 
líderes do mercado privado. Ele foi 
até mais claro e enfático sobre 
alguns aspectos.

Caso de sua avaliação sobre a 
mídia digital ser ou não um tipo 
de mídia e as empresas digitais 
serem veículos: “Como esses 
players atuam dentro das práticas 
publicitárias, com formatos 
ofertados que se adéquam à 
programação de mídia, eles são, 
do ponto de vista prático e legal, 
veículos de divulgação. Vale 
reforçar ainda que, conforme o 
art. 4º da Lei 4.680/1965, são 
veículos de divulgação quaisquer 
meios de comunicação visual ou 
auditiva capazes de transmitir 
mensagens de propaganda ao 
público, desde que reconhecidos 
pelas entidades e órgãos de 
classe, assim considerados as 
associações civis locais e 
regionais de propaganda bem 
como os sindicatos de 
publicitários. Apenas como 
ilustração, é importante informar 
que search (links) e posts, quando 
patrocinados, são considerados 
propaganda. Conforme art. 5º da 
Lei 4.680, compreende-se por 

propaganda qualquer forma 
remunerada de difusão de ideias, 
mercadorias ou serviços, por 
parte de um anunciante 
identificado”.

Sobre a mídia programática, 
Messias esclarece que “atualmente 
diversos players, que não se 
enquadram no conceito de mídia 
programática, operam de forma 
semelhante a esse modelo de 
compra. É o caso de grandes portais 
e redes de conteúdo, que permitem 
a compra do target. Para esses 
casos, o governo faz uso desse 
modo específico de compra. Em 
casos de Veículos que 
comercializam mídia programática, 
mas não cumpram com as Normas-
Padrão que regulam o mercado 
publicitário brasileiro, não é 
efetuada contratação”.

O dirigente da Secom-PR 
também falou sobre a questão de 
faturamento para players digitais 
que estão no exterior: “Não 
vislumbramos deslealdade na 
concorrência, pois apesar de não 
haver a retenção direta, as 
empresas que recebem no 
exterior não deixam de ser 
tributadas. No ato da remessa do 
pagamento, efetuado pelas 
agências, elas sofrem uma carga 
tributária de 25% de IR, enquanto 
que sobre as nacionais incidem 
9,45% (IR de 4,8%, CSLL de 1%, 
Cofins de 3% e PIS/Pasep de 
0,65%. As agências efetuam a 
retenção, mantendo os 
comprovantes arquivados, que 
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esquecer que o panorama da mídia e 
da publicidade brasileira são únicos e 
muito característicos, destacando-se 
alguns aspectos, como a alta 
velocidade e o baixo custo de 
cobertura dos mercados 
consumidores, publicitariamente 
falando, fatos que deixaram 
saudades nos principais mercados 
do mundo. Em vários dos mais 
relevantes, como Estados Unidos e 
Reino Unido, a velocidade de 
mudança para o mundo digital foi 
rápida demais e o eldorado prometido 
não se mostrou tão exuberante como 
imaginado, gerando inclusive um 
movimento de retorno às mídias 
tradicionais. 

a visão do aNuNCiaNtE PÚBliCo
ficam à disposição do fisco e do 
anunciante”. (NR: não se pode 
deixar de considerar, porém, que 
no caso da iniciativa privada há 
contratação e pagamento de mídia 
digital diretamente no exterior, mas 
para veiculação no Brasil.)

A respeito da recomendação do V 
Congresso sobre a filiação ao CENP 
dos veículos digitais, o secretário 
afirmou que “a conformidade 
dessas empresas com normas
de regulação e autorregulação 
contribui de maneira decisiva para a 
consolidação do mercado, que se 
mostra cada vez mais atrativo para 
veículos que operam mídia digital. 
Nesse sentido, a atuação de 
entidades como o CENP possibilitará 
uma melhoria continua do modelo 
regulatório desse segmento. Para 
isso quanto maior o número de 
associados, mais representatividade 
e força terá a entidade para avançar 
em seus objetivos, com ganhos para 
Anunciantes (públicos e privados), 
Agências e Veículos”.

Concluindo suas observações, 
Messias lembrou que “atualmente a 
programação do meio internet nas 
estratégias de mídia de um 
anunciante é de grande relevância. 
Dados da recente Pesquisa Brasileira 
de Mídia 2015, contratada pela 
Secom (veja mais na página 60 desta 
edição), indicam que 48% da 
população usam a internet. 
Considerando informações como 
esta, a Secom tem promovido 
discussões estimulando a criação de 
normas e padrões para o 

planejamento, compra, venda, 
veiculação, métricas de mensuração 
de resultados e utilização de novas 
tecnologias, junto às suas agências, 
veículos e instituições de mercado, 
como o IAB Brasil. Nesse sentido, 
para o anunciante, em especial o 
anunciante público, é importante que 
o modelo regulatório da publicidade 
brasileira acompanhe a evolução do 
mercado, possibilitando uma atuação 
mais segura, transparente e eficiente 
no meio digital”.

Da entrevista com Carlos Tolomei, 
subsecretário de Comunicação Social 
da Casa Civil do Rio de Janeiro, 
pode-se relatar uma posição 
bastante próxima à da Secom-PR. 
Como política, o estado do Rio, 
quando utiliza veiculação de portal 
sediado no exterior o faz por meio 
de suas agências, que são 
orientadas a fazer a remessa 
segundo as normas legais e 
recolhendo os devidos tributos 
cobrados para qualquer caso de 
veiculação no exterior.

Ele também testemunhou que “o 
modelo criado e sustentado pelo 
CENP revelou-se muito benéfico para 
o mercado publicitário brasileiro, 
que é internacionalmente 
reconhecido por sua excelência 
técnica”. O subsecretario afirmou 
que “a sinergia entre os principais 
personagens do mercado 
publicitário, no âmbito da 
autorregulação, forjará as 
adequações necessárias para 
sustentar e aprimorar este ‘modelo 
brasileiro de propaganda’”.

GOVERNO



ESpECiAl

CENP EM REVISTA - MARÇO / 201540

Não PodE havER atENção aPENas Com o digital
Luiz Sanches, sócio e diretor geral de criação da 

AlmapBBDO, agência que se destaca pela alta 
qualidade de seu trabalho em todos os meios, foi 
entrevistado sobre a questão da criação para as mídias 
tradicionais e as mídias digitais.

O ponto explorado inicialmente é se seria correta a 
constatação de que atualmente se registra um excesso 
de atenção dos criativos para com o digital, 
desproporcional ao volume de investimento que é 
feito nesse meio, e com menor 
dedicação que a devida para com 
as mídias tradicionais, inclusive a 
TV (que lidera o destino dos 
recursos dos anunciantes e que 
hoje apresenta um intervalo “pior”, 
na sua média, do que há 10 ou 15 
anos).

Sanches concordou com a 
observação e disse que percebe 
esse excesso de atenção ao digital 
em detrimento de outros meios, 
em parte derivado da cópia de 
modelos adotados no exterior, 
onde a situação da mídia é diferente: 

“Sinto que há quem se esquece do fato de que o 
Brasil conta com a vantagem de ter uma TV aberta de 
grande força. Comparando, é como se tivéssemos 
um Super Bowl todas as noites. E a TV, como se sabe, 
é a grande sintetizadora da ideia publicitária. 
Inclusive o melhor do vídeo na internet é justamente 
o que se entende como o grande filme de TV, 
aquela peça capaz de atrair a atenção por si mesma, 
que não conta com os elementos ‘anabolizadores’ 
que o digital oferece. Quando um comercial faz 
sucesso na TV é porque se trata de uma peça 
realmente muito forte – e esta é uma lição que 

devemos levar para a internet, sem cair na tentação 
de fazer mensagens de produção menos elaborada 
ou de menor impacto, só porque o digital não tem 
limites e, eventualmente, tem um custo de entrada 
menor. As possibilidades de experimentação de 
formatos na internet é realmente grande e elas 
devem ser exploradas, mas isso não pode ser feito 
abandonando as certezas já comprovadas pela 
experiência com as outras mídias”.  

Provocado se achava que no 
caso de revistas e jornais as 
páginas também andam pobres de 
ideias e de carpintaria de 
produção, Sanches concordou e 
adicionou que a outra essência da 
propaganda, além do vídeo, é a 
imagem, que publicitariamente 
encontrou seu nível de excelência 
no anúncio. Ou seja, é o anúncio 
que deve ser o padrão para se 
perseguir a maior eficiência no 
display digital.

Um terceiro ponto discutido com Sanches foi o fato 
de que apesar dessa grande preocupação dos 
criadores com o digital, não se registra uma qualidade 
média tão maravilhosa na internet. Mais uma vez ele, 
que é um dos criativos mais premiados da propaganda 
brasileira, concordou, ponderando que “a essência da 
publicidade é contar uma história bem contada e 
pertinente para a marca. Isso pode ser feito em todas 
as mídias ou por uma combinação de meios. Razão 
pela qual temos que dedicar cuidado idêntico a todas 
elas, sem esquecer a importância relativa de cada uma 
no universo da comunicação comercial. Temos que 
subir nosso nível de exigência em relação ao padrão 
criativo de todos os meios, inclusive no digital”.

CRIAÇÃO

Sanches:

“Temos que subir 

nosso nível de 

exigência em relação 

ao padrão criativo de 

todos os meios, 

inclusive no digital”
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Hoje, quando um sujeito quer 
consumir um produto audiovisual, há 
diversas alternativas nos diferentes 
meios de comunicação disponíveis 
que disputam sua atenção e passam a 
concorrer: TV aberta, TV fechada, 
internet (incluindo mecanismos como 
video on demand, VOD). Já quando 
um sujeito quer consumir notícias, há 
também diversas alternativas, 
incluindo, além dos meios já 
mencionados, jornais impressos, 
revistas, rádios. Com o surgimento de 
meios novos de comunicação, 
especialmente os meios digitais, já 
houve quem prenunciasse o fim de 
alguns dos meios tradicionais. Isso 
não ocorreu até o momento no que 
se refere à publicidade.

No direito da concorrência, o 
também chamado direito antitruste, 
há uma frase que é muito usada que 
afirma que o que se protege é a 
concorrência e não o concorrente. 
Isso quer dizer que não se deve visar 
à proteção de interesses privados ou 
setoriais específicos, mas sim à 
proteção da competição enquanto 
algo que atende ao interesse público, 
o que, no caso brasileiro, é evidente 
quando se observa que a Lei n. 
12.529/10, já no seu artigo 1o, afirma 
que o titular dos bens jurídicos 
protegidos pela Lei é a coletividade. 

Mas o direito da concorrência não 
se constitui em abstrato e sim 
concretamente, pois as características 
e condições estruturais de cada 
mercado em análise definem e 
delimitam a própria análise. Assim, 
quando se pensa na publicidade na 
internet, a publicidade nos meios 
digitais enquanto uma realidade 
mercadológica, deve-se antes de mais 
nada procurar entender as 
características desse mercado no 
contexto histórico e econômico atual.

Vivemos a era da informação. As 
peculiaridades desse mundo atual são 
captadas, por exemplo, com uma 
terminologia econômica específica, 
no âmbito da Economia da Mídia1, na 
constatação de que a informação 
veiculada pelos meios de 
comunicação se caracteriza como 
produto que, uma vez produzido, em 
termos de reprodução é dotado de 
não escassez e não rivalidade. 
Quanto à primeira característica, “o 
produto midiático não se esgota pelo 
consumo. Por exemplo, a despeito do 
número de vezes que uma canção 
seja ouvida ou que um filme seja visto 
ou que uma notícia seja lida, a 
depreciação se restringe ao suporte 
do produto”, ou seja, o “produto” não 
gasta; já a não rivalidade significa que 
“o consumo do produto midiático não 

“No direito da 

concorrência, há uma 

frase que é muito 

usada que afirma que o 

que se protege é a 

concorrência e não o 

concorrente

A PUBLICIDADE NOS MEIOS DIGITAIS 
E A CONCORRÊNCIA
Artigo do Prof. Tercio Sampaio Ferraz Junior e do Dr. Thiago 
Francisco da Silva Brito, especial para a CENP em Revista
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reduz a quantidade disponível desse 
mesmo bem para o consumo de 
outros indivíduos”, ou seja, todo 
mundo pode usufruir do “produto” 
junto2. Estas duas características estão 
presentes na internet de maneira 
inegável: a rede “infinita” que 
interconecta em escala global 
potencialmente todos os habitantes 
do planeta.

Trata-se, assim, de um lado, de um 
mundo de meios técnicos que 
permitem a emergência de novos 
meios de comunicação, tanto num 
contexto privado de troca de 
informações entre individualidades 
determinadas ou entre 
individualidades determinadas e um 
universo difuso, quanto num contexto 
de comunicação desindividualizada, 
isto é, de disponibilização de 
informações de sujeitos quaisquer a 
sujeitos quaisquer. 

De outro lado, trata-se também da 
emergência de um novo vetor 
tecnológico que se convencionou 
chamar de “convergência” entre redes 
– infraestruturas – e, por 
consequência, entre serviços (o que 
vai, por exemplo, desde as redes de 
telefonia fixa e móvel, da telegrafia, 
da constitucionalmente chamada 
comunicação de dados – CF art. 5º, 
XII –, da internet até as redes de 
radiodifusão – TV aberta e as redes de 
acesso condicionado – TV fechada). 

Portanto, com a era da informação 
que vivemos e novos meios de 
comunicação convergentes, a 
interação entre as pessoas e as 
empresas, governos, entidades, 
ocorre de maneiras diversificadas e 
no que se refere à publicidade, há o 
surgimento de novos canais e a 
complementação entre canais 
tradicionais e canais digitais. Isso 

porque, em termos de publicidade, os 
anunciantes passam a considerar em 
seus orçamentos e planos de mídia a 
divulgação de seus produtos e 
serviços nos meios de 
comunicação tradicionais, 
mas também passam a 
dedicar parcela cada vez 
mais significativa dos seus 
investimentos em mídia 
aos meios digitais. Afinal, 
todos os meios podem 
levar a mensagem do 
anunciante ao potencial 
cliente, ainda que com 
particularidades e 
especificidades, bem 
como características 
próprias de alcance, 
audiência, público etc. 

Nesse contexto do mundo 
da internet, do ponto de vista 
do direito da concorrência que 
protege bens da coletividade, o 
exercício de poder econômico exige 
do legislador e da autoridade 
administrativa cuidados especiais haja 
vista o fato de que se trata de serviço 
que, para a sua caracterização, se 
reporta, nos termos virtuais, a 
tecnologia, processo, meio eletrônico 
e protocolos de comunicação 
quaisquer, claramente incorporando o 
fenômeno da convergência 
tecnológica, o que não é a regra 
quando se pensa nos diversos outros 
mercados examinados pelo Cade que 
se situam no âmbito de um mundo 
de coisas, ainda que imateriais.  

No âmbito dos mundos virtuais, 
tem-se, assim, a descoisificação das 
criações intelectuais/imateriais em 
termos tecnológicos e informáticos. 
Fala-se da não-coisa, termo 
vulgarizado para expressar esse novo 
estado ou forma de ser que é o 

1 - O advento da informação como bem 

de consumo justifi cou na economia o 

surgimento de pesquisas específi cas 

constituindo um segmento que se 

denominou “Economia da Mídia”: 

“A Economia da Mídia discute como 

os operadores de mídia atendem as 

necessidades e desejos informacionais 

e de entretenimento das audiências, 

dos anunciantes e da sociedade com os 

recursos disponíveis” (Voto do Cons. Luiz 

Carlos Prado, no julgamento dos ACs ns. 

53500.002423/2003 e 53500.029160/2004 

(Casos Sky/Directv), julgados pelo CADE 

em 24 de maio de 2006, p. 41).

2 - Voto do Cons. Luiz Carlos 

Prado, no julgamento dos ACs ns. 

53500.002423/2003 e 53500.029160/2004 

(Casos Sky/Directv), julgados pelo Cade 

em 24 de maio de 2006, p. 43.
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virtual. O virtual, nesse novo sentido, 
não é tangível nem intangível; nem 
tem referência à mera possibilidade 
física mediante alguma habilidade; 
virtual não como produto de virtus/
virtude, mas de lúdico, que se “joga” 
conforme um código (de instruções). 
E isso serve para todos os meios 
tecnológicos de comunicação atuais 
que são, por isso, não escassos e não 
rivais em termos de sua 
reprodutibilidade.

Note-se que, por conta da 
descoisificação e por se tratar de 
mercados altamente dinâmicos, do 
ponto de vista prático, decorre certa 
opacidade para o regulador e não 
somente é difícil muitas vezes para a 
autoridade monitorar o cumprimento 
ou descumprimento de regras, 
acordos, no mundo da internet, com 
algoritmos e logaritmos que não se 
vê, não se acessa, mas há, por vezes, 
também ostensiva assimetria de 
informação e conhecimento sobre o 
mercado e mecanismos de 
competição entre a autoridade e o 
agente econômico. Daí o risco de 
análises técnicas com problemas ou 
defasadas em relação à eventual 
evolução tecnológica e também as 
inúmeras dificuldades para lidar com 
fenômenos novos do ponto de vista 
de controle, métricas comuns, formas 
de transparência etc. 

Há simultaneamente nesse mundo 
virtual um fenômeno de 
desterritorialização. Vivenciamos, por 
certo, diversos usos para a palavra 
espaço: geográfico ou territorial, 
espaço nos sentidos da física, espaço 
como ambiente social, religioso, 
espaço normativo (por exemplo: 
domicílio em oposição a residência, 
jurisdição), espaço político 

(nacionalidade). No uso comum, 
esses usos interagem, o que nos 
permite lidar com os espaços 
categorialmente. Mas o chamado 
ciberespaço, nesse contexto, parece 
liberar-nos das amarras territoriais, das 
jurisdições normativas ou políticas, da 
finitude de um lugar, ao lançar-nos na 
ubiquidade virtual, que afeta também 
o tempo em termos de 
simultaneidade/velocidade. 

Da desterritorialização decorre que 
a decisão e a possibilidade de 
comprar, por exemplo, não estão 
mais no que é trazido e de onde, mas 
na aptidão do comprador de ter 
acesso ao fornecedor. E aí a grande 
mudança: não se leva nem se traz, 
busca-se! E essa busca não tem lugar 
físico, mas é um movimento 
dependente de algoritmos que se 
"falam" e se "comunicam", permitindo 
extensões não determináveis 
geograficamente do domínio 
econômico. E nesse universo se não 
se é incluído nos resultados da busca 
ou se é escondido na prática é como 
se não existisse.

O problema e o desafio é, então, 
como lidar, reguladoramente, e em 
termos de direito da concorrência, 
com mercados dessa natureza nos 
quadros complexos dos diferentes 
mercados e, nesse contexto, com a 
própria internet. No mundo já existe 
uma leva de processos de 
investigação concorrenciais sobre os 
efeitos, por exemplo, dos negócios e 
do domínio do Google no mundo da 
internet. A tendência é que cada vez 
mais novas práticas e 
comportamentos adotados no mundo 
virtual passem pelo escrutínio de 
autoridades de defesa da 
concorrência na medida em que 

“O problema e o 

desafio é como lidar, 

reguladoramente, e 

em termos de direito 

da concorrência...



45CENP EM REVISTA - MARÇO / 2015

grandes players no cenário atual 
dominam os diversos segmentos e 
sub-segmentos virtuais (buscas, 
vídeos, redes sociais etc.). 

A discussão central que se 
estabelece, no âmbito do direito da 
concorrência, no entanto, tem a ver 
com os limites a serem concedidos a 
inovações que podem ser pró-
competitivas e estimular a competição 
dinâmica por inovações. Nessa linha, 
ainda que inovações possam gerar 
inicialmente um monopólio em um 
determinado mercado ou segmento, 
inovações subsequentes poderiam 
rapidamente mudar o cenário, de 
modo que restringir ou cercear as 
inovações levaria a uma estagnação 
tecnológica não desejável do ponto 
de vista da coletividade. Mas dada as 
proporções adquiridas por agentes 
que em determinados segmentos 
atuam quase isoladamente, como no 
caso do mercado de buscas, há quem 
sustente que ainda que se tratando 
de inovação, deve prevalecer a 
dimensão estrutural de proteção da 
concorrência, com a adoção de 
medidas pelas autoridades voltadas a 
impedir situações de abuso de poder 
econômico que não afetem somente 
concorrentes, mas efetivamente a 
concorrência. 

Tendo em vista uma dimensão 
mais abrangente como a que apregoa 
o princípio constitucional da 
neutralidade concorrencial do Estado, 
admitir-se a concorrência entre 
agentes que buscam se sujeitar a 
regimes distintos faz também com 
que negócios jurídicos tenham de ser, 
até mesmo em linha com paradigmas 
constitucionais, repensados. 

A Constituição Federal vigente (art. 
222) contém, por exemplo, claras 

limitações à atuação empresarial de 
estrangeiros em empresas jornalísticas 
constituídas no Brasil; de outro, 
portais na internet, 
independentemente da origem do 
capital de seus controladores, 
exploram sob a forma empresarial, 
através de estruturas organizadas, de 
forma não eventual, com intuito 
comercial, auferindo receitas diretas e 
indiretas, de forma absolutamente 
livre, todo e qualquer conteúdo de 
natureza jornalística que tenham 
interesse em produzir e/ou 
disponibilizar e também auferem 
receitas comercializando espaços 
publicitários. Diante destas 
constatações pergunta-se: portais de 
internet que veiculam conteúdo 
jornalístico estão sujeitos às 
disposições constantes do art. 222 da 
Constituição Federal? E portais de 
outros tipos de conteúdo e prestação 
de serviços? Como responder? 
Virtualizando o comando 
constitucional? Deixamos a resposta 
nas “nuvens”...

Tercio Sampaio Ferraz Junior é 
Professor Titular da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). Doutor pela 
Universidade de São Paulo (USP) e pela 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Alemanha. Foi Procurador Geral da Fazenda 
Nacional, Secretário Executivo do Ministério da 
Justiça e chefe do departamento Jurídico da 
Federação das Indústrias (FIESP). Advogado e 
parecerista.

Thiago Francisco da Silva Brito é 
formado pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). Doutor em 
Teoria Geral do Direito pela Universidade de 
São Paulo (USP). Advogado.
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Outro dia recebi no escritório um 
cliente estrangeiro em potencial que 
queria saber tudo sobre a legislação 
no Brasil, como se fazem negócios no 
nosso país, quais as normas que 
devem seguir e o que não se aplica às 
atividades deles.

Eram mais de doze pessoas da 
mesma empresa, com sotaques 
inteligíveis, fazendo tantas perguntas, 
de tantas formas e daquele jeito que 
só confunde e deixa o advogado 
louco. Foi tamanha sabatina que até 
sonhei com o assunto!

Na verdade, sonhei com meu 
saudoso pai, advogado das Arcadas, 
não militante, irreverente jornalista por 
profissão, e famoso nos anos 60 a 80 
por montar diariamente as charadas e 
palavras cruzadas da página 3 da Folha 
Ilustrada. Era o rei do charadismo! 

No meu sonho o meu pai tentava 
entender quem seria esse meu 
possível novo cliente e o que eles 
faziam. “Pappi, excuse-me, não é coisa 
para quem já se foi do planeta há mais 
de 20 anos! Você já viu displays, 
banners, vídeos, native advertisings, 
searchs e links patrocinados?!? Não, 
né?! Pois é – é com isso que meu 
cliente mexe.” Ele, sem se melindrar: 
“Ah, bom, elementar, então é empresa 
de publicidade”. 

Ihhh, nem eu que sou adulta desse 
século sei mais a diferença no mundo 
de hoje entre Anunciantes, Agências e 
Veículos. Difícil entender a 
multiplicação e evolução das mídias: é 
um emaranhado de incríveis novas 

tecnologias no mundo digital que eu 
respondo ao meu pai: “Daddy, with all 
due respect, só Deus sabe”. 

Explico: “eles são player digital, dad, 
de mídia digital”. “Então”, diz ele do 
alto da sabedoria desencarnada, 
“simples, simples, é puro digital!” Eu 
coço a cabeça “Sei lá, é uma charada: 
é uma organização digital, mas 
também uma empresa que vende 
publicidade... e cobra por isso, claro”. 
“Uai (com aquele sotaque 
“quatrocentão” da cidade de Amparo), 
mas, se cobra por isso, ela é veículo de 
mídia publicitária, senhora doutora!!!”

Socorro! Esse sonho virou um 
pesadelo – então achei melhor acordar 
rapidinho mesmo porque o cliente 
queria imediatamente um memorando 
completo sobre toda a legislação à 
qual estaria sujeito.

Muito bem: o que dizer ao cliente?
Simples: o Brasil tem uma legislação 

específica bastante abrangente para o 
setor de mídia. Iniciando-se pela 
própria Constituição Federal da 
República que incluiu a publicidade no 
capítulo da Comunicação Social e 
assegura que somente a União pode 
legislar sobre publicidade comercial.

Então, caro cliente, nosso país tem 
um sistema especial e único para o 
mundo da atividade publicitária. O 
sistema consiste no convívio 
harmonioso de normas legais, 
devidamente provenientes do Estado, 
(Leis Federais nºs 4.680/65 e 12.232/10, 
Decreto Federal nº 57.690/66, alterado 
pelo Decreto nº 4.563/02) e de normas 
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GATO QUE NASCE NO FORNO É BOLINHO?
Artigo da Dra. Isabel Franco, especial para a CENP em Revista
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livremente convencionadas e 
respeitadas pelos próprios agentes do 
mercado publicitário. 

Essas normas regem as relações 
comerciais e éticas entre os agentes 
do mercado publicitário, destacando-se 
as Normas-Padrão da Atividade 
Publicitária que se traduzem na 
proteção dos interesses de todos os 
agentes econômicos do mercado 
publicitário, quer Agências, Veículos ou 
Anunciantes. Belas normas que 
autorregulam o relacionamento das 
empresas de mídia com suas 
congêneres, as agências e os 
anunciantes. E a autorregulamentação 
advém basicamente do Código de 
Ética dos Profissionais da Propaganda, 
que tomou caráter legal pela Lei nº 
4.680/65, e das referidas Normas-
Padrão da Atividade Publicitária.

Importante ressaltar ao meu 
eventual cliente que as Normas-Padrão 
servem de instrumento de incentivos 
às boas práticas e respeito ético, que 
foram incorporadas ao Decreto Federal 
nº 57.690/66 em 2002. Isso, que – 
wow – já é muito – é para dizer o 
mínimo!

Logicamente as leis antes citadas 
são aplicáveis em toda e qualquer 
situação, a todos os players 
independentemente da vontade deles 
de acatá-las. Entretanto, as normas de 
autorregulação representam o fruto de 
um compromisso voluntário a que se 
obrigam agências de publicidade, 
anunciantes e veículos de 
comunicação e aplicam-se aos agentes 
que apreciam os benefícios da boa 
convivência fomentada pela existência 
de uma organização coletiva que 
estabelece e fiscaliza essas normas: o 
CENP – Conselho Executivo das 
Normas-Padrão. 

Analisando a legislação vigente no 

nosso país, vemos que a propaganda 
se define como “...qualquer forma 
remunerada de difusão de ideias, 
mercadorias ou serviços, por parte de 
um anunciante identificado” (art. 5º da 
lei 4.680/65).

Acredito que aí já se incluem pelo 
menos algumas atividades do meu 
futuro cliente. Essa empresa, com 
certeza, divulgará algo que é 
considerado propaganda. Assim, quer 
me parecer que qualquer agente que 
divulgue peça publicitária, em 
qualquer formato, meio ou forma, 
estará exercendo o papel de veículo 
de divulgação e se encaixará 
perfeitamente na definição do art. 4º 
da lei. 

Revisemos o dito art. 4°: “São 
veículos de divulgação, para os 
efeitos desta lei, quaisquer meios 
de comunicação visual ou 
auditiva capazes de transmitir 
mensagens de propaganda ao 
público desde que reconhecidos 
pelas entidades e órgãos de 
classe, assim considerados as 
associações civis locais e 
regionais de propaganda bem 
como os sindicatos de 
publicitários”. 

Portanto, devo alertar meu 
futuro cliente que, 
enquadrando-se assim na 
definição de veículo de 
divulgação, já que divulga 
publicidade por remuneração, deverá 
respeitar a legislação específica do seu 
setor e aderir às normas convencionais 
do mercado de publicidade.

Na verdade, é óbvio, 
independentemente da legislação 
específica do setor publicitário, a 
empresa que atuar no nosso país, 
deverá observar, no mínimo, toda a 
legislação civil, societária, tributária, 
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trabalhista, penal, e de compliance 
aplicável a ela. 

Note-se que o compliance no 
âmbito publicitário pode incluir 
também as Normas-Padrão que, 
especificamente para os veículos que 
aderem à autorregulação, 
recomendam, para citar apenas dois 
requisitos básicos absolutamente 
alinhados e complementares às 
disposições da Lei nº 4.680/65 e no 
Decreto nº 57.690/66: manter lista 
única e pública de preços a ser 
oferecida a todo o mercado, sem 
restrições, bem como fixar para as 
agências de propaganda certificadas 
um percentual de desconto a lhe ser 
atribuído pelas funções que 
desempenham na relação Anunciante-
Agência-Veículo, o qual, no caso de 
agências certificadas e em compliance 
com a autorregulação, será de, no 
mínimo, 20%. 

Assim, muito por baixo, estou 
“começando a acabar” meu 
memorando de vinte e três páginas e 
meia para o cliente (que não cabem 
aqui para a felicidade do leitor desta 
revista). Aí, de repente, vejo meu pai se 
achegar de fininho e me desafiar nessa 
charada. Pergunta ele: “O que 
caracteriza, define, e qualifica uma 
empresa como veículo de 
comunicação?” “Que sei eu, dad?!? Está 
de malandragem! Eu sou só uma 
advogada! Acho que essas novas 
empresas são um ET! Mesmo porque 
elas têm traços tanto de veículos de 
propaganda quanto de provedores de 
serviços publicitários, mas, de qualquer 
forma, no final das contas e na cabeça 
dos terráqueos, acabam funcionando 
como veículo publicitário. Se essas 
empresas vivem de mídia, da 
comercialização de publicidade, se 
financiam com o produto dessa venda, 

mesmo que sejam uma nova espécie 
de empreendimento, praticamente 
com funções mistas, eu, 
cautelosamente, como advogada de 
compliance aqui no Brasil, recomendo 
que observem todas as normas 
aplicáveis ao veículo publicitário para - 
no mínimo - serem respeitadas e 
merecerem credibilidade dos players e 
dos consumidores - já que, pelo menos 
por enquanto, as autoridades brasileiras 
cochilam sobre o assunto, certo?!

É quando meu pai, para me 
desafiar, me dirige aquele olhar 
maroto, lá das profundezas, e 
sutilmente indaga “ah, cara nobre 
causídica, entendi: então gato que 
nasce no forno é bolinho!!!”

Para, paiiiêêêêêê!!! Eu quero 
dormir!!!!

Isabel Franco – sócia responsável pela 
área de Anticorrupção & Compliance do KLA – 
Koury Lopes Advogados, especialista em 
consultoria de combate à corrupção 
empresarial, ministrando treinamentos, 
elaborando códigos de ética e orientando 
grandes corporações para a prevenção da 
corrupção. Formada pela Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco (USP), cursou o 
Programa de Formação para Advogados da 
Harvard Law School e completou seu mestrado 
na Fordham University, em Nova York.
Foi eleita Presidente da Seção de Direito 
Internacional da New York State Bar Association 
em 2001 e é hoje a presidente do Brazil Chapter. 
Foi conselheira da ABA-American Bar Association 
(Seção de Direito Internacional). Na IBA 
(International Bar Association) foi vice-presidente 
da Comissão de Anticorrupção Empresarial. Foi 
também Relatora do Tribunal de Ética da OAB, SP. 
Faz parte de vários conselhos, entre eles, TNC – 
The Nature Conservancy, American Society e Shift.
 Neste artigo, homenageia seu pai (foto), 
BCIFRA da Folha Ilustrada até os idos de 1990. 
Contou com a valiosa ajuda da sempre advogada 
do KLA Dra. Ana Carolina D’Atri.
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FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

Como você sabe, nosso site sempre reuniu todo o conteúdo referente às melhores práticas de relacionamento 
comercial, começando pela íntegra das Normas-Padrão em três idiomas e passando por numerosos documentos e 
iniciativas úteis para quem anuncia, cria e veicula as campanhas. Para tornar todo este conteúdo mais facilmente 
acessível, fizemos uma reorganização, já a partir da home page, oferecendo a possibilidade de escolha da nave-
gação, segundo o setor do mercado publicitário. Também criamos textos de introdução para os conteúdos mais 
importantes em linguagem jornalística, facilitando a compreensão do interessado. O novo site do CENP destaca, 
valoriza e facilita o acesso aos serviços que a entidade oferece para o mercado, como: a solicitação e renovação 
de certificação das agências, a emissão do Certificado de Qualificação Técnica Eletrônico, a emissão de segunda 
via de boletos bancários, o BUP – Banco Único de Listas de Preços e o credenciamento de Serviços de Fornecedores 
de Informações de Mídia e de Verificação de Circulação. É possível ainda ler e baixar o livro “Compliance na 
Publicidade” e a publicação “CENP em Revista”. Acesse: www.cenp.com.br.
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O mundo puramente digital tem 
sido um agente transformador em 
vários setores da economia. O 
entretenimento foi o primeiro a sentir 
o impacto, exigindo das tradicionais 
empresas desse mercado uma nova 
postura frente ao streaming, músicas 
online, filmes na web e outros serviços 
que são ofertados em uma escala 
cada vez maior e com audiência 
crescente.

O que estamos presenciando no 
mundo da comunicação é parte desse 
efeito dominó. Mas com o agravante 
de que ao contrário da área de 
entretenimento, onde a concorrência 
digital se pulverizou e atacou por 
vários flancos, há concentração 
significativa na liderança do bolo 
publicitário dos meios digitais. 

O eMarketer estima que a 
publicidade digital global em 2014 
atingiu US$ 140,15 bilhões. Apesar de 
registrar uma ligeira queda de market 
share frente ao melhor desempenho 
de outros competidores, a expectativa 
para o líder de mercado, Google, era 
de que ele expandisse 15% seus 
ganhos com publicidade digital. Isso 
significa uma cota de mercado de 
31,4% e um faturamento de US$ 44 
bilhões. 

Em segundo lugar está o Facebook, 
que cresceu de 5,8% em 2013 para 
7,7%. O ranking de 2015 também 
mostrou que Microsoft superou o 
Yahoo (2,54% ante 2,52%, 

respectivamente, ocupando a terceira 
posição) e que o Twitter, ainda no 
sétimo lugar, tem crescido 
continuamente, chegando a 2015 com 
market share de 0,79%. 

A posição confortável do líder na 
disputa do bolo publicitário digital tem 
gerado reações em todo o mundo, de 
governos à iniciativa privada e até 
consumidores. E o Brasil não é 
exceção à regra. 

No ano passado, o ex-ministro das 
Comunicações, Paulo Bernardo, 
acusou claramente o Google de uma 
atuação monopolística que em pouco 
tempo, na sua avaliação, poderá 
destruir “TVs e empresas de 
telecomunicações”. “Ele está se 
transformando no grande monopólio 
da mídia”, reforçou.

E foi além. “Nós podemos ter dois 
tipos de veículos de publicidade? Um 
pagando impostos e outro não 
pagando nada?” questionou. Segundo 
o ex-ministro, em 2013 a receita do 
Google no Brasil com publicidade 
chegou a R$ 3,5 bilhões. 

As manifestações de Paulo 
Bernardo repercutiram no Google, que 
enviou uma carta ao ex-ministro, 
assinada por seu presidente, Fábio 
Coelho, na qual e empresa declarou 
ter pago R$ 733 milhões em impostos 
em 2013 e no ano anterior, quando 
abriu mão do sigilo fiscal, recolheu R$ 
540 milhões.

Em outros países, principalmente 
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na Europa, a troca de farpas é bem 
mais antiga, intensa e passou da 
teoria para a prática. Uma dessas 
iniciativas diz respeito à ação que vem 
sendo analisada há quatro anos pelo 
Departamento Antitruste da União 
Europeia contra o Google. Foram 
identificadas quatro práticas que 
suscitaram preocupações da 
concorrência, duas envolvendo a 
pesquisa online e duas a publicidade. 
Também foram analisados com 
cuidado o uso não autorizado de 
material de outros veículos e o 
tratamento privilegiado dado aos seus 
próprios serviços em suas páginas. 

As propostas apresentadas pelo 
Google na tentativa de solucionar o 
embate na UE não foram consideradas 
satisfatórias por concorrentes e grupos 
de consumidores, que continuam 
pressionando a União Europeia. E 
agradou menos ainda a Fairsearch, 
grupo de lobby que se descreve como 
coalizão de empresas envolvidas na 
proteção dos direitos dos consumidores 
online, que tem o gigante da internet 
como principal alvo. 

Sendo criada inicialmente por 
empresas como Kayak, Expedia e Trip 
Advisor, a Fairsearch foi conquistando 
adesões importantes ao longo do 
tempo, como Oracle, Nokia e 
Microsoft. Essa última, por sinal, foi 
alvo de processo antitruste nos 
Estados Unidos e na própria União 
Europeia, que depois de 16 anos 
imputou uma multa de R$ 1,4 bilhão à 
empresa por quebra de acordo para 
corrigir práticas anticoncorrenciais 
relativas ao Windows. A condenação 
da Microsoft foi comemorada pelo 
Google na ocasião e agora ambos se 
encontram em uma situação invertida.

A pressão sobre a União Europeia é 
tão grande que no final do ano 

passado o Parlamento Europeu 
aprovou uma moção que pede a 
divisão do Google em duas empresas, 
uma que ficaria com o sistema de 
buscas e outra com os demais serviços 
(Gmail, Youtube, Mapas, Android e 
outros). A decisão não tem poder de 
lei e para isso teria de ser ratificada 
por estados membros da Comunidade 
Europeia. Mas coloca mais lenha na 
fogueira acesa no departamento 
Antitruste da UE.

No cargo de comissário de 
Competitividade da União Europeia 
até outubro do ano passado, Joaquim 
Almunia chegou a considerar que as 
propostas do Google – como 
modificar significativamente a maneira 
como apresenta alguns resultados de 
busca, entre outras – poderiam 
colocar um fim à disputa no órgão. 
Mas essa hipótese foi por água abaixo 
com a recusa da maioria dos 18 
responsáveis pelas denúncias em 
aceitar as condições propostas e o 
processo foi reaberto. “A Microsoft foi 
investigada por 16 anos, quatro vezes 
mais tempo do que estamos 
investigando o Google, e há mais 
problemas com o Google do que 
tivemos com a Microsoft”, declarou o 
executivo durante debate no 
Parlamento Europeu.

As expectativas, agora, estão sobre 
os rumos que a nova comissária, a 
dinamarquesa Margrethe Vestager, 
dará para as investigações que, ao 
que tudo indica, tomarão boa parte da 
sua agenda. Por enquanto, ela 
demonstra cautela alegando que o 
caso poderá exigir novas informações. 
O risco de uma demora ainda maior 
na solução é o de a tecnologia 
ultrapassar a decisão que venha a ser 
tomada, como chegou a alertar 
Almunia.
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“ESQUIZOFRENIA”, LIBERAL OU SEM 
ALTERNATIVA?

Editoras e jornais alemães formam 
um ruidoso grupo nessa disputa na 
União Europeia, tendo como um dos 
principais interlocutores, Mathias 
Döpfner, CEO da Axel Springer. E foi à 
Axel Springer que o presidente do 
Google, Eric Schmidt se referiu 
diretamente em um artigo publicado 
em abril do ano passado. “Durante 
anos, a Axel Springer desafiou-nos, de 
copyright à concorrência. Eu viajei 
para Alemanha inúmeras vezes para 
atender executivos da editora para 
propor um caminho diferente, o de 
uma parceria lucrativa. Argumentei 
que através da inovação poderíamos 
construir novos modelos de negócios 
e alcançar benefícios mútuos das 
tecnologias móveis e sociais 
emergentes. No ano passado, 
assinamos uma parceria de vários 
anos para a publicidade 
automatizada, abrangendo tanto a 
web quanto o mobile”, disse o 
executivo. 

A resposta de Döpfner veio em 
forma de uma carta aberta a Schmidt 
na qual admite que muitos leitores 
poderiam chamar o comportamento 
da Axel Springer de “esquizofrênico”, 
já que a editora é parte da ação na 
União Europeia e trava também com a 
gigante das buscas uma batalha sobre 
a questão do copyright do material 
utilizado por eles. 

“Por outro lado, a Axel Springer não 
só se beneficia do tráfego que recebe 
via Google, mas parte do algoritmo do 
Google para a comercialização do 
espaço restante em sua publicidade 
online”. Para o executivo, essa relação 
pode mesmo ser chamada de 
esquizofrênica – ou liberal. “Ou, para 

usar uma das frases favoritas da nossa 
Chanceler: não há alternativa”. 

“Não conhecemos nenhuma 
alternativa que poderia oferecer pré-
requisitos tecnológicos, ainda que 
parcialmente comparáveis, para a 
comercialização automatizada de 
publicidade. E não podemos nos dar 
ao luxo de desistir dessa fonte de 
receita porque precisamos 
desesperadamente de dinheiro para 
investimentos tecnológicos no futuro. 
É por isso que outras editoras estão 
cada vez mais fazendo o mesmo”, 
declarou o CEO alemão. O que 
significa, na sua avaliação, que há 
uma grande dependência do Google. 

Parte dessa “esquizofrenia” pode 
ser observada no próprio mercado 
alemão alguns meses após a 
publicação da carta aberta. A 
Alemanha se tornou o primeiro país a 
forçar o Google a alterar sua política 
de agregação de notícias. Uma nova 
lei de direitos autorais, em vigor desde 
agosto de 2013, dava o direito dos 
publishers optarem por estar, ou não, 
no Google News. A decisão das 
editoras na ocasião foi de não alterar 
suas participações no veículo de 
notícias do Google. 

Em novembro do ano passado, 
cerca de 200 editoras resolveram 
deixar o Google News. Duas semanas 
após essa decisão, a Axel Springer – 
que anteriormente permitia que 
apenas chamadas de suas matérias 
estivesse presente no noticiário do 
Google – estava de volta. Diante da 
queda de 40% nas buscas via web e 
de 80% nas que eram provenientes do 
Google News, Döpfner considerou 
que seria um tiro no pé que os 
colocaria fora do mercado permanecer 
com essa política.
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Situação semelhante ocorreu na 
Espanha, onde o Parlamento Espanhol 
aprovou uma lei que permite que as 
editoras sejam remuneradas pela 
exibição no site de notícias. A resposta 
do Google veio em forma de ameaça 
de retirar o Google News do ar, uma 
investida a que reagiu a associação de 
jornais e editoras espanhola com um 
pedido para que isso não ocorresse 
pois poderia prejudicar consumidores 
e negócios. 

As discussões entre o governo 
francês e o Google, por sua vez, 
resultaram na criação do "Digital 
Publishing Innovation Fund", para 
auxiliar os publishers tradicionais na 
migração para o digital. A contribuição 
do Google para esse fundo foi de 
aproximadamente US$ 82 milhões. 

EM BUSCA DO CONTEÚDO
A discussão ganha novos 

parâmetros quando se percebe a 
importância do conteúdo gerado pelas 
editoras e jornais no que é distribuído 
“gratuitamente” ou em páginas que 
vendem anúncios pelos agregadores 
de conteúdo. Segundo estudo do Fair 
Syndication Consortium, cada matéria 
de jornal é reproduzida sem licença, 
em média, 4,4 vezes na internet, 
chegando a quinze vezes em alguns 
casos. 

Isso mostra, sem dúvida, a 
importância do debate em torno do 
conteúdo distribuído na web. E o 
timing dessa discussão traz algumas 
complicações, pois ela ocorre ao 
mesmo tempo em que as empresas 
de comunicação buscam uma forma 
economicamente sustentável de 
efetivar a participação que terão no 
mundo digital. 

Um dos modelos que está sendo 
testado é o paywall, com acesso livre a 

determinado número de notícias e 
com o restante acessível apenas a 
assinantes. O exemplo mais citado 
costuma ser o New York Times que, 
apesar de não ser o primeiro nem o 
último a adotar a prática, se tornou o 
mais emblemático. 

“O conteúdo de qualidade na 
internet está cada dia mais valorizado 
e vai fazer a diferença no plano de 
negócios das empresas. O que se 
procura saber, hoje, é como precificar 
esse conteúdo”, comentou Enor 
Paiano, diretor de vendas do UOL. E 
isso vale para todos, sejam tradicionais 
meios de comunicação ou empresas 
que já nasceram com a “pegada 
digital”. 

Aliás, ele considera que as 
empresas de comunicação deveriam 
observar melhor a proposta de outras 
que já nasceram digitais e obtiveram 
sucesso. Como exemplo de negócio 
bem sucedido, ele cita o Huffington 
Post, criado por Ariana Huffington no 
formato digital e posteriormente 
vendido para a AOL. 

Paulo Castro, CEO global do Terra, 
prefere separar a ameaça concreta 
dos gigantes da internet aos 
provedores de conteúdo da própria 
dinâmica da tecnologia. “Com ou 
sem oligopólios, a evolução 
tecnológica obriga a uma atualização. 
Os jornais, por exemplo, tinham 
quase uma exclusividade na relação 
diária com os seus leitores, 
permitindo que cobrassem por uma 
logística de entrega de informação 
no papel, na casa dos leitores, 
mesmo que esta informação fosse 
commodity. Este é um modelo que 
hoje não se sustenta mais, a não ser 
que seja amparado em uma 
diferenciação na qualidade e 
exclusividade”, reforçou. 
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Mas o executivo faz questão de 
ressaltar que o portal Terra “não tem 
modelo de redes sociais ou de 
publicação livre de conteúdo que 
possa acarretar um uso indevido de 
matérias ou conteúdo de terceiros”. 

“Todas as empresas de 
comunicação tradicionais, no Brasil e 
no mundo, estão buscando seus 
modelos e caminhos no digital”, disse 
Eduardo Sirotsky Melzer, presidente do 
Grupo RBS. Para ele, digital e offline 
coexistirão por muito tempo, um é o 
complemento e a extensão do outro 
como experiência para o leitor/
usuário. “Há iniciativas no mundo todo 
testando modelos sustentáveis que 
melhor se adaptem a cada veículo e a 
cada público”, completou.

O DESAFIO DOS PORTAIS
Mas o consenso sobre a 

necessidade de qualidade do 
conteúdo como uma importante 
fórmula para garantir a sobrevivência 
das empresas tradicionais de 
comunicação não significa que para o 
próprio modelo de negócios dos 
portais na web, que concorrem com 
os gigantes da internet nas receitas 
publicitárias, os ventos sejam sempre 
a favor. Todos concordam que há uma 
evolução gradual e ajustes precisam 
ser feitos de parte a parte. 

“A concentração de receita 
publicitária no Google é um fato que 
tem a ver com o efeito de rede que as 
tecnologias oferecem. Buscador é o 
Google. Rede social é o Facebook. Isto 
acaba afetando a propensão dos 
novos usuários, que por serem bem 
servidos nestas plataformas, as 
adotam”, observou Castro. Ele 
também salientou que, por outro lado, 
pela eficácia do investimento 
publicitário, essas empresas acabam 

também concentrando as verbas.
“Não acredito que haja um veículo 

que negue que seus planos de 
negócio, ao menos os de longo prazo, 
foram afetados por essa concentração. 
Repare que o Google com o 
faturamento atual já é o destino 
número 1 do mundo em verbas 
publicitárias, superando qualquer 
outro grupo de mídia neste negócio 
(Disney, News Corp, etc.)”, reforçou o 
CEO do Terra, portal que no Brasil tem 
uma audiência mensal de 
aproximadamente 45 milhões de 
pessoas, representando 54% de 
alcance na internet brasileira, segundo 
dados da comScore.

Mas o fantasma de que a força do 
Google esteja no seu modelo de 
buscas está se tornando coisas do 
passado, na avaliação de alguns 
executivos. “Nós tivemos o 
crescimento acelerado da busca e sua 
consolidação na segunda metade da 
década de 2000. De lá para cá o que 
vale é display, banner, vídeos nas 
páginas de conteúdo. É aí que está a 
briga”, observou. 

“A publicidade online ainda 
representa – exceto buscas – 4,5% do 
bolo de publicidade no Brasil, 
segundo o Projeto Inter-Meios, e 
ainda tem muito que crescer. A 
publicidade em mecanismos de busca 
como Google, Microsoft, Yahoo e 
Baidu é uma parcela relevante no 
quesito média de performance. Mas é 
apenas uma das formas de mídia 
digital”, completou Melzer. 

Eduardo Becker, diretor da Central 
Globo de Comercialização de Mídias 
Digitais, lembra que a busca é uma 
das formas de chegar ao conteúdo 
que a empresa produz. “Nesse 
aspecto, o Google claramente detém 
poder de mercado”, salientou. Mas ele 
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concorda que apesar de ser o grande 
investimento em digital, a busca não 
vem apresentando crescimento nos 
últimos anos. “Os formatos de vídeo 
são os que mais crescem”, ressaltou. 

Para o presidente do grupo RBS, 
tanto o modelo de publicidade em 
busca, como os em redes sociais tem 
como foco a performance e não 
oferecem inventário qualificado e 
segurança para as marcas. “Não são 
usados quando o interesse do 
anunciante é na construção de 
marcas, de ganho de credibilidade ou 
na associação a temas de interesse 
dos consumidores”, comentou.

Para ele, esse tipo de publicidade 
não compete diretamente com os 
veículos de mídia que oferecem 
inventários de qualidade. “Ambos os 
tipos de publicidade continuarão 
crescendo”, ponderou. Ele concorre 
no mundo digital com o ClicRBS que, 
em 2014, registrou 700 milhões de 
visitas com mais de 2,5 bilhões de 
páginas vistas. 

“No final ganha aquele que 
consegue agregar mais valor para o 
cliente (seja ele usuário ou 
anunciante). Mas tem que haver 
uma compreensão clara que valor, 
custo e preço são três conceitos 
distintos e que, por vezes, 
especialmente em momentos de 
mudança tecnológica acelerada, 
podem haver arbitragem e 
distorções”, salientou Castro. 

Na avaliação de Guilherme 
Ribenboim, presidente do Interactive 
Advertising Bureau - IAB e diretor-geral 
do Twitter, o mercado como um todo 
está em expansão, com algumas áreas 
em consolidação. “Certamente 
veremos maior movimentação de 
marcas investindo em publicidade 
focada em branding e apostando 

muito mais em formatos como vídeo 
e mobile”, disse. 

A entidade finaliza os cálculos para 
lançar em março a sua estimativa para 
o desempenho dessa área. Mas ele 
lembra que há um grande desafio 
para estimar os investimentos em 
digital incluindo os grandes grupos 
internacionais que não declaram seus 
números no Brasil. 

MÍDIA PROGRAMÁTICA CRESCE E 
APARECE

Para a Associação Brasileira das 
Agências Digitais, Abradi, as 
perspectivas para o mercado de mídia 
digital são de expansão entre 15% e 
20%, bem acima dos outros meios de 
comunicação. Anderson Andrade, CEO 
da entidade, acredita que entre os 
destaques no ambiente digital está a 
mídia programática que, na sua 
avaliação, veio pra ficar e revolucionar 
o setor. 

“É uma evolução que adotamos do 
setor financeiro, nos moldes de 
compra e venda de ativos em Bolsa. 
Mantidas as regras legais, essa 
ferramenta vem para otimizar 
recursos, transformar trabalho manual 
em automático. Não cabe reserva de 
mercado nessa corrida evolutiva”, 
ponderou o executivo. 

Os portais de conteúdo também 
estão embarcando na mídia 
programática e investimentos 
começam a ser feitos nessa área. 
“Sem dúvida, esse formato comercial 
está conquistando o mercado da 
publicidade digital. No último ano, 
consolidamos nossa área global de 
Programmatics Sales”, completou 
Castro. Para ele, haverá uma 
convivência da venda de mídia 
programática e dos canais tradicionais 
nos próximos anos. 
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Na avaliação de Melzer, o espaço a 
ser conquistado pela mídia 
programática no ambiente digital 
poderá, inclusive, ultrapassar a 
barreira e chegar aos canais offline. 
Mas ele faz uma ressalva nesse 
cenário: é importante fazer a distinção 
entre mídia programática premium 
(que quer dizer a utilização de 
plataformas de automação e 
otimização digital para a venda de 
mídia de maneira eficiente e 
segmentada para as marcas) e RTB 
(real-time bidding), que é o sistema 
de leilão aberto. 

“Para veículos de conteúdo 
premium, como o nosso caso, 
acreditamos no potencial do primeiro, 
porque garante a qualidade e a 
segurança para as marcas 
anunciantes. No segmento modelo, 
dificilmente estarão disponíveis os 
melhores inventários dos veículos 
com credibilidade. Entendemos que 
deva ser usado com parcimônia”, diz 
Melzer. 

Paiano, que também investe na 
aceleração da área de mídia 
programática do UOL, acredita que 
com expansão adequada desse 
modelo, permitindo que o target do 
anunciante seja encontrado de uma 
forma mais eficiente, o negócio RTB 
tenderá a diminuir. “O RTB só cresceu 
porque havia inventário em excesso. 
Mas ele não oferece previsibilidade 
de volume, por exemplo. E à medida 
que a mídia programática cresce e 
monetiza melhor, criando o ambiente 
ideal para a conversão ser 
maximizada, teremos menos calhaus 
e os leilões começam a não ter mais 
sentido”, afirmou. 

Para o diretor de vendas do UOL, o 
mercado precisa encarar a mídia 
programática como uma ferramenta 

tecnológica de entrega de publicidade 
que vai melhorar a eficácia. Portanto, 
não há motivos para que ela aconteça 
fora do status quo do modelo 
publicitário brasileiro, que prevê a 
relação tríplice de Anunciantes, 
Agências de Publicidade e Veículos de 
comunicação. “Eu tenho uma 
estrutura para atender trinta agências, 
por exemplo, e com ela eu falo com 
trezentos anunciantes. Agora, vamos 
imaginar esse cenário sem as 
agências e o veículo de comunicação 
tendo de atender direto aos 
anunciantes? Sem elas filtrarem o que 
cada um quer? Não faz sentido e nem 
sei se é viável economicamente”, 
ponderou Paiano. Da mesma forma, o 
UOL também tem o cuidado de evitar 
que empresas acumulem estoque de 
ofertas com base no seu processo de 
mídia programática. “Se percebemos 
que uma empresa de mídia digital 
começa a comprar vários lotes, 
bloqueamos a compra”, disse.

MAIS COMPLEXIDADE
Uma radiografia atual do mundo 

da publicidade digital mostra uma 
multiplicação de players tornando 
mais complexo o processo de 
negociação e entrega dos anúncios. 
“A combinação das indústrias de 
hardware, software, telecom, 
entretenimento e publicidade digital 
gera muito dinheiro, mas é muito 
mais complexo entender esses 
setores juntos. São partes intrínsecas 
de uma cadeia de relações”, ressaltou 
Andrade, da Abradi.

Segundo o executivo, todos os 
dias surgem novidades: aplicativos, 
ferramentas, dispositivos e formas de 
interação que mudam rapidamente o 
comportamento das pessoas. Isso 
leva a uma outra preocupação, a 
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remuneração adequada e compatível 
com o elevado grau de 
complexidade de ambientes digitais. 
“Fazer um bom trabalho digital é 
cada vez mais difícil, caro e 
complexo, e as relações entre 
contratados e contratantes de 
serviços digitais tem sido às vezes 
estressantes devido à falta de 
conhecimento do meio digital por 
parte das ‘mesas de compras’ das 
empresas”, disse Andrade. 

Ainda pesa sobre isso, a 
preocupação com a relação comercial 
com os grandes players 
internacionais, que insistem em se 
posicionar como empresas de TI ou 
de sistemas, não como empresas de 
mídia e comunicação. E a 
necessidade de atuar em 
multiplataformas em um mundo 
onde o consumidor está cada dia 
mais conectado. 

“O mercado da publicidade digital 
está em ebulição por conta das 
inúmeras possibilidades que ainda 
existem e que têm a tecnologia como 
a grande aliada para essa revolução. 
Ainda há muito por vir”, alertou 
Ribenboim, do IAB. 

Em sua opinião, mais do que a 
complexidade, há uma outra questão 
importante que é a falta de 
informação e formação dos 
profissionais que atuam no mercado. 
“A visão estratégica e de negócios 
permanece igualmente essencial, 
porém operar as ferramentas e fazer 
bom uso a favor dos negócios tem se 
tornado um grande desafio para os 
profissionais de marketing.

BYE,BYE, CLIQUE...
Como resultado de um mercado 

pulverizado na oferta de serviços, 
existem diversas fontes de pesquisa e 

de informação também no que diz 
respeito a métricas em publicidade 
digital. E algumas começam a ser 
questionadas. “Acabo de voltar de um 
encontro de líderes do IAB Global e 
vimos que a necessidade de 
consolidar um único número e uma 
única metodologia é mundial, não 
apenas brasileira”, contou Ribenboim. 

Para Melzer, o mais importante é 
saber utilizar a métrica correta para a 
finalidade específica de um anúncio. 
Por exemplo, para um anunciante 
que pretende vender um bem de 
consumo, uma das métricas mais 
utilizadas é o clique (CPC, cost per 
click) ou a efetivação de venda (CPA, 
cost per aquisition), já que buscam 
performance comercial. Já para o 
lançamento de um novo modelo de 
celulares ou reposicionamento de 
uma empresa de consultoria, a 
métrica ideal seria a visibilidade da 
mensagem em si, pois a intenção é o 
recall da marca ou do 
posicionamento.

Na visão de Andrade, os veículos 
digitais com formatos restritos a mídia 
display e venda exclusiva no modelo 
CPM deverão enfrentar mais 
dificuldades pois os investimentos 
das marcas estão cada vez mais 
concentrados em mídia de 
performance. 

“As medições são muito mais 
confiáveis do que qualquer outro tipo 
de veículo: jornais, revistas, emissoras 
de TV aberta e paga, rádios, 
marketing direto, out of home, todos 
trabalham com métricas muito menos 
precisas das que a internet oferece”, 
contrapôs Castro. 

A métrica de audiência mais 
utilizada são os visitantes únicos (UVs) 
enquanto a medição de impressões 
corresponde aos impactos da 
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publicidade. Na avaliação de 
performance, ainda hoje a métrica 
mais utilizada é o click-through. “No 
nosso entender, isso ocorre em 
função da visibilidade média dos 
anúncios na internet ser baixa”, 
acrescentou o CEO global do Terra. 

Becker acredita que as métricas são 
confiáveis, mas aposta que ainda há 
espaço para evolução. “Há um grande 
número de métricas que podem 
confundir o anunciante e ainda há 
buscas por novas formas de medir a 
mídia digital”, comentou. 

Em 2013 um estudo da comScore 
mostrou que menos da metade das 
impressões vendidas eram visíveis. No 
ano passado, ao lançar sua nova 
plataforma de conteúdo, o Terra optou 
por privilegiar a visibilidade das 
impressões, alcançando índices de 
visibilidade bastante superiores às 
médias de mercado.

O Facebook seguiu caminho 
semelhante e recentemente 
anunciou uma nova forma para 
medir a conversão de performance 
das suas páginas que privilegia a 
visualização de anúncios e não mais 
a contabilidade de cliques/
conversões. Um dos argumentos 
destacados pela empresa envolve 
uma pesquisa da Datalogix que 
demonstra que mais de 90% das 
pessoas que visualizaram um 
anúncio em sua timeline e chegaram 
a comprar o produto especificado 
não clicaram no banner. “A super 
valorização do clique é um erro, 
reconhecido pelo mercado, mas 
aceito na falta de outras formas de 
avaliar a eficácia da publicidade”, 
afirmou Castro. Becker informa que 
também na Globo esse instrumento 
não é considerado como um fator 

único determinante do sucesso de 
uma campanha. 

Na opinião do CEO do Terra, de um 
lado o mercado de internet sofre por 
uma falta de qualidade e risco de 
fraude que acaba super valorizando o 
clique, quando se sabe que os índices 
de clique somente caem nos últimos 
anos. “A dificuldade é que para ser um 
padrão, aceito e relevante no 
mercado, este novo instrumento deve 
ser implementado por um conjunto 
importante de veículos para dar massa 
crítica e relevância a esta métrica”, 
completou.

Melzer lembra que as discussões 
sobre métricas de visibilidade 
(viewability metrics) ganharam muita 
força nos últimos anos. “2015 deverá 
ser o ano de sua consolidação como 
referência de mercado”, acredita. Ele 
lembra que as principais entidades 
relacionadas à indústria de 
publicidade no mundo (IAB, ANA, 
4A´S e MRC) se uniram há alguns 
anos para discutir esses conceitos e 
definir como utilizá-los. Na época, 
criaram o Making Measurement Make 
Sense, 3MS, que vem sendo a 
principal referência de como se 
utilizar essa métrica hoje em dia.

EM QUALQUER LUGAR, A 
QUALQUER HORA

Se há ainda muitos ajustes a serem 
feitos na oferta de publicidade no 
ambiente digital nos computadores e 
notebooks, os desafios se multiplicam 
quando se trata do mundo móvel. E 
não é para menos: o crescimento 
desse canal no bolo publicitário é 
meteórico. Projeção da eMarketer diz 
que de uma receita global de US$ 150 
bilhões em 2018, US$ 118 bilhões 
virão da área móvel. 
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“No Brasil, temos aproximadamente 
100 milhões de brasileiros na internet 
e mais de 230 milhões de celulares, o 
que dá em média mais de um 
aparelho móvel por habitante”, reforça 
Paulo Castro. Ele acredita que o 
mercado móvel apresenta para as 
empresas um desafio ainda maior do 
que a internet fixa, uma vez que a 
fragmentação do consumo é ainda 
maior, com os aplicativos 
conquistando uma importante fatia da 
atenção do consumidor.

“Esse é um desafio enorme”, 
ressalta Paiano. Ele chama a atenção 
para o fato de que o que tem 
ajudado as empresas a crescerem na 
área digital são os formatos dos 
anúncios, cada vez mais ricos e com 
tecnologia embarcada. “Precisamos 
levar essa evolução para os 
smartphones, o que não é uma tarefa 
fácil”, pondera. Para ele, os tablets 
podem ser enquadrados na categoria 
de computadores, como os 
notebooks. “O problema é a tela do 
celular e o comportamento do 
consumidor. É outro mundo”, 
acrescenta. 

Para o presidente da Abradi, o 
mobile como mídia é um campo 
ainda pouco explorado no Brasil, 
apesar de ser o meio de mais rápida 
adesão na história da comunicação. 
“As barreiras para o crescimento ainda 
são grandes, principalmente dentro 
das operadoras de telecom que 
enxergam a mídia mobile como 
receita marginal”, comenta. 

Outra barreira importante, na sua 
opinião, está no próprio consumidor, 
que tem uma relação de extrema 
pessoalidade com seu aparelho 
celular, e considera a publicidade 
mobile um pouco intrusiva.

“O mobile é mais difícil 
tecnicamente, não necessariamente 
devido aos atuais líderes”, analisou 
Becker. Para as empresas que não 
possuem uma boa audiência, acredita 
o executivo, ele será mais um grande 
desafio a exemplo do que elas já 
enfrentam no ambiente desktop. 

Andrade considera que o conceito 
da “internet das coisas”, em que tudo 
será conectado com sensores e outros 
dispositivos, possibilitando maior fluxo 
de informação nos dispositivos do dia 
a dia, permitirá, no futuro, 
experiências mais bem desenhadas e 
personalizadas entre pessoas e 
marcas. “Mas esse movimento 
depende mais do setor industrial criar 
conectividade nos produtos do que 
das agências digitais. Estamos a postos 
e atentos”, disse ele. 

Conforme o levantamento do 
eMarketer, o uso de aparelhos móveis 
para acesso à web já ultrapassou o de 
desktops. E deverá significar outro 
embate na disputa pela publicidade 
digital. Google e Facebook estão muito 
confortáveis na liderança dessa área e, 
juntos, concentram dois terços dos 
gastos nessa área. O market share do 
Google é 47% enquanto o Facebook 
detém 22%. Correr para reverter isso 
pode se transformar mundialmente na 
busca do Santo Graal. 

Se há ainda muitos 

ajustes a serem feitos 

na oferta de 

publicidade no 

ambiente digital nos 

computadores e 

notebooks, os 

desafios se 

multiplicam quando 

se trata do mundo 

móvel
Também foram procurados 

pela revista as empresas Google, 
Facebook,Twitter, iG, MSN, 
Yahoo e Axel Springer e os  
Ministérios da Justiça e das 
Comunicações. Até o final dessa 
edição, porém, eles não haviam 
respondido às perguntas 
enviadas.
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iNvEstimENto CREsCEu 
5,9% atÉ NovEmBRo
A TV por assinatura foi o meio de melhor desempenho, 
tendo crescido 32%. A mídia exterior também foi bem, 
assim como a TV aberta, cinema e rádio 

O Projeto Inter-Meios apontou cres-

cimento do investimento publicitário no 

país até novembro da ordem de 5,9% 

sobre igual período de 2013, chegando 

a um movimentou de R$ 30,776 bilhões 

nos onze primeiros meses de 2014. 

Na divisão do bolo publicitário, a TV 

aberta continuou largamente majoritá-

ria, se aproximando dos 70% do fatura-

mento dos meios do País. Os jornais 

vieram na segunda posição, com 8,5% 

de participação, seguidos da TV por as-

sinatura, com 5,9%. 

O meio seguiu sendo, a exemplo do 

que se observou nos últimos anos, o de 

melhor desempenho, tendo crescido 

32% entre os meses de janeiro e no-

vembro. A mídia exterior também apre-

sentou bom desempenho, com alta de 

quase 23% no mesmo período. Tam-

bém registraram crescimento a TV aber-

ta (10%), cinema (4%) e rádio (2,5%).

Na via inversa, registraram queda de 

faturamento os meios guias e listas 

(-35,3%), jornal (-11,1%), revista (-16,1%) 

e internet (-20,17%). Neste último 

meio, o Inter-Meios registrou que, des-

de julho do ano passado, seis grandes 

portais - Globo.com, iG, MSN, Terra, 

UOL e Yahoo! – não têm enviado as in-

formações mensais de suas receitas 

publicitárias à PriceWaterHouseCoo-

pers (PwC), empresa responsável pela 

auditoria do Projeto.

NOVEMBRO

Quando visto isoladamente, o mês 

de novembro registrou um faturamen-

to publicitário aquém do obtido no 

mesmo mês de ano anterior. Nessa 

comparação, a mídia nacional faturou 

8,8% menos do que o registrado em 

novembro de 2013.

http://www.projetointermeios.com.br @

CoNfiRa Como fiCou divisão dos 
iNvEstimENtos PoR mEio dE ComuNiCação

  Tv AbERTA – 69,2%
  joRnAl – 8,6%
  Tv poR ASSinATURA – 5,9%
  REviSTA – 4,3%
  Rádio – 3,9%
  mídiA EXTERioR – 3,9%
  inTERnET – 3,3%
  gUiAS E liSTAS – 0,3%
  CinEmA – 0,3%

Fonte: Projeto Inter-Meios



A Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República, Secom/PR, 

está divulgando a nova edição da Pes-

quisa Brasileira de Mídia. É, segundo o 

órgão, o maior levantamento sobre os 

hábitos de informação jornalística dos 

brasileiros, resultado de mais de 18 mil 

entrevistas realizadas em todo o país. É 

exatamente este o diferencial da Pesqui-

sa da Secom: sua abrangência nacional. 

“É um diferencial importante, sem dúvi-

da”, diz um especialista em pesquisas 

ouvido pela CENP em Revista. “Vale 

como uma referência para trabalhos de 

diferentes naturezas mas para o planeja-

mento de mídia, é melhor seguir usando 

os dados disponibilizados por Ibope e 

Marplan, por exemplo”. O especialista 

lembra que, para a Secom, a pesquisa 

pode ter finalidade mais geral, para 

orientar o órgão em áreas como difusão 

de informações, assessoria de imprensa, 

comunicação digital, os vários veículos 

de comunicação mantidos pelo governo 

federal, patrocínios etc. “Para a gestão 

dos investimentos em mídia”, diz o es-

pecialista, “são mais úteis as informa-

ções oriundas de pesquisas regulares de 

audiência e hábitos de consumo dos veí-

culos”. O próprio Ibope, quando da pu-

blicação da primeira pesquisa, no come-

ço de 2014, alertou em nota: “não reco-

mendamos a comparação dos resulta-

dos da pesquisa divulgada pela Secom 

com as pesquisas contínuas do Ibope 

Media, que contemplam metodologias 

distintas”.

É a segunda edição da Pesquisa. Para 

a constituição da amostra, partiu-se de 

dados do Censo de 2010 e da PNAD de 

2011. Daí chegou-se ao número de 

18.312 entrevistas, em todos os estados, 

de forma a possibilitar uma leitura de to-

dos eles isoladamente, com uma preci-

são razoável. A Pesquisa pode ser co-

nhecida em detalhes no site da Secom.

mídiA 
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SECOM/PR DIVULGA 
NOVA RODADA DE 
PESQUISA
Estudo sobre hábito de consumo de informação do brasileiro 
é nacional, traz informações relevantes para diversas ações 
de comunicação, mas não é recomendado para 
planejamento de investimentos em mídia



EvEnTo

4º ENCoNtRo dE mídias 
aCoNtECE Em aBRil
Empresas associadas ao CENP
têm desconto na taxa de inscrição
para o evento

A receita do sucesso do Encontro de 

Mídias, como definida pelo seu cria-

dor, o publicitário Claudio Venâncio, é 

simples: “eu convido pessoas de expe-

riência e expressão na publicidade e 

dou a elas plena liberdade para esco-

lherem o tema das suas apresenta-

ções”, resume Venâncio, um dos mais 

reconhecidos profissionais de mídia do 

Brasil, com mais de 50 anos de atuação 

no mercado. 

Há, ainda, outro ingrediente para o 

sucesso do evento, programado para 

13 de abril, uma segunda-feira, entre 8 

e 18 horas no Hotel Pullman (novo 

nome do Caesar Park Business), na Vila 

Olímpia, em São Paulo: o ambiente 

propício para o networking, inclusive 

com café da manhã, almoço e dois 

coffee breaks oferecidos por patrocina-

dores. “É algo já tradicional do evento. 

Procuro atrair palestrantes e inscritos 

com bastante amadurecimento profis-

sional e proporciono um ambiente 

ideal para que se possa trocar as expe-

riências mais ricas entre Anunciante, 

Agências e Veículos”, explica Venâncio. 

Ele frisa que o Encontro não se prende 

necessariamente à difusão de inova-

ções. “Claro que, por você estar ouvin-

do pessoas interessantes, vai acabar 

aprendendo coisas novas, mas este 

não é o nosso foco, ainda mais com o 

dinamismo das coisas, hoje em dia. O 

clima é de técnica de mídia, uma ex-

tensão natural do trabalho que os pa-

lestrantes desenvolvem. Nas pesquisas 

de avaliação, alcançamos índices de 

“ótimo e bom” da ordem de 90%”.

Venâncio vê uma clara ascensão da 

atividade de mídia, principalmente 

dentro das agências. “É cada vez maior 

o número de profissionais que ultra-

passam a área, chegando ao topo das 

agências”, diz ele. “Isso é muito signifi-

cativo para gente da minha geração, 

que cresceu vendo as agências serem 

comandadas por pessoas oriundas da 

criação. É reconfortante ver os mídias, 

que têm nas mãos 80% do PIB da publi-

cidade, abraçarem novas funções por 

conta, em grande parte, da racionalida-

de da atividade. O profissional de mí-

dia tem um novo posicionamento na 

publicidade. Faz todo o sentido. O En-

contro reflete este momento”, come-

mora Venâncio. 

Na lista de presenças confirmadas 

para o 4º Encontro de Mídias, há alguns 

profissionais que se encaixam nesta 

descrição: Paulo Cesar Queiroz, Paulo 

Gregoracci, David Chalub Martins, Fá-

bio Freitas e também Paulo Rabello, Pe-

dro Cruz, Orlando Marques, Gabriela 

Onofre e Washington Olivetto.

O 4º Encontro de Mídias disponibili-

za 400 vagas para profissionais de Mí-

dia e de anunciantes. As inscrições cus-

tam R$ 600 mas se a empresa ou agên-

cia do profissional for associada ao 

CENP, Sinapro, ABA ou Grupo de Mídia, 

o valor cai para R$ 500. Profissionais de 

outras áreas pagam R$ 3 mil pela inscri-

ção no evento.
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CompliAnCE

Com...ComP...ComPliaNCE?
Um conceito que veio para ficar, inclusive para 
Agências de Publicidade, Veículos e Anunciantes

O mundo empresarial está acostuma-

do a navegar em um mar de teorias de 

administração. Elas vão e vêm como se 

fossem as suas ondas e vêm acompanha-

das por palavras-chave e chavões que, de 

tanto ser utilizados, são alçados à catego-

ria de “palavras da moda”. Lembram-se 

das épocas em que as palavras de ordem 

eram terceirização, quarteirização? Pois 

é, os chavões estavam na boca de todos, 

utilizados por quem nem mesmo sabia 

ou se preocupava em saber os seus significados.

Mais recentemente, a expressão da moda passou a ser 

Governança Corporativa. Esta, no entanto, veio para ficar, 

inclusive para agências de publicidade de todos os portes. 

Dentro da espécie, a palavra compliance surge como nova 

moda, ligada à Governança. Com... Comp... Compliance? 

O que é isso mesmo? E Governança?

Governança Corporativa, em linhas gerais, é um sistema 

pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incen-

tivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e ór-

gãos de controle. A Governança está baseada em quatro 

princípios – transparência, equidade, responsabilidade cor-

porativa e prestação de contas - e que, na prática, são 

transformados em recomendações objetivas, com a finali-

dade de preservar e otimizar o valor da organização.

Compliance, por sua vez, é palavra derivada do verbo da 

língua inglesa comply, que significa cumprir, estar de acor-

do, sujeitar-se a. No âmbito da Governança, significa o 

atendimento a requisitos legais, normas 

e códigos organizacionais. Por assim di-

zer, o compliance é uma das ferramen-

tas da Governança.

Muito bem. Mas o que Governança e 

compliance mudam a minha vida? E eu 

responderei: pode mudar tudo, um pou-

co ou nada, depende de você.

Tudo dependerá de como encara o 

compliance, que deve estar, de fato, 

comprometido com o atendimento às 

diversas normas. Ao falarmos em legislação, abrangemos 

a legislação vigente – e cogente (de observância compul-

sória), assim como as normas de autorregulação do setor 

e as da empresa, código de conduta, por exemplo, e os 

procedimentos padrão que devem ser seguidos em cada 

uma das operações do seu negócio, quer seja na ativida-

de-fim, quer seja na gestão. 

Falar em Governança é falar também, em algum grau, 

em controles. E seu aperfeiçoamento. Como qualquer em-

presa dispõe de controles, ainda que mínimos, a Gover-

nança é apropriada e adequada para qualquer empresa.

“Sou um anunciante de pequeno porte – ou tenho um 

veículo local ou, ainda, tenho uma agência de publicidade 

média –, e compliance é só para os grandes. Qual o bene-

fício?” Para qualquer um que milita na área de Governan-

ça, é comum escutar perguntas com essas. O importante 

é ressaltar que Governança e compliance aplicam-se a 

todo e qualquer tipo e porte de empresa. O ganho está 

em obter-se uma gestão mais estável, por meio do esta-
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belecimento de regras internas que mapeiem todos os 

processos da empresa e que se inter-relacionem com a le-

gislação vigente, em especial a Lei Anticorrupção. Nos ter-

mos dessa lei, a empresa passa a ter responsabilidade ob-

jetiva, ou seja, independe de quem tenha praticado deter-

minado ato, ela passa a responder com seu patrimônio e 

está sujeita a multas de até R$ 60 milhões, podendo, em 

alguns casos, ainda ser fechada. Além disso, é salutar que 

haja também o regramento da relação entre os sócios, 

tudo como resultado da discussão entre os sócios/gesto-

res de políticas de gestão para o negócio.

Pode parecer complicado, mas não é. Ou não precisa 

ser. O importante é a adesão às práticas de Governança 

seja algo genuíno, verdadeiro, e que seja comunicado a 

todos os níveis da empresa, assim como explicado o moti-

vo pelo qual essas práticas estão sendo adotadas. É co-

mum vermos práticas de Governança sendo implementa-

das em empresas, mas sem muita explicação, sem uma re-

flexão importante e sem adesão aos seus princípios. E isso 

faz toda a diferença. 

Mapear processos, regrar relações, procedimentos in-

ternos e observância à legislação sem explicar aos colabo-

radores o motivo pelo qual essas ações estão sendo exe-

cutadas, não ajuda em nada a obter a colaboração e o 

apoio deles. Agora, se explicar que estão adotando práti-

cas de Governança, pois é preciso ter um sistema integra-

do que faça com que a empresa tenha uma gestão mais 

sólida, mais resiliente a turbulências e mais eficiente, com 

menos retrabalho e mais transparência, é provável que 

haja uma maior aderência e engajamento de todos os 

envolvidos. Importante frisar que, para que os colabora-

dores “vistam a camiseta”, é preciso naturalmente que os 

sócios demonstrem o seu alinhamento com o assunto. 

De nada adianta o sócio de empresa dizer que seus cola-

boradores devem fazer algo em determinada linha se 

pauta seus atos no sentido contrário. A obtenção de ade-

são nessas situações será restrita, quase nula. Se se defi-

ne, por exemplo, no código de conduta da empresa, que 

presentes de fornecedores acima de determinado valor 

não podem ser aceitos pelos colaboradores, o sócio tam-

bém não poderá aceitar um presente em valor superior a 

esse. Todos os colaboradores estão preocupados com 

isso e certamente também se espelharão na conduta do 

sócio, do chefe. A exemplaridade será a base para as 

ações futuras da equipe. 

Outro ponto a ser esclarecido é que havendo a com-

preensão do conceito, a adoção das práticas – e do com-

pliance – fica mais palpável e mais bem entendida por to-

dos, evitando que iniciativas de setores isolados na em-

presa, comecem a criar ações de compliance “por depar-

tamento”, sem qualquer conexão e, em não raras vezes, 

contraditórias.

O fato a ser considerado é que as empresas médias so-

mente conseguirão prosperar de forma sustentável se 

adotarem as práticas de Governança. Os fatos mostram 

isso, a mídia está repleta de casos práticos que compro-

vam essa assertiva. E vejam que neste artigo não estamos 

nem abordando a fase de sucessão da gestão e da pro-

priedade, também crítica para as médias empresas, mas 

que pode – e deve – ser objeto de discussão na constru-

ção de um sistema de compliance. 

“Mas, e se eu não sou sócio de uma empresa média, 

apenas trabalho nela. O que devo fazer?” Essa é outra per-

gunta que se ouve com frequência. A resposta é que qual-

quer colaborador pode sensibilizar os sócios da empresa 

acerca da importância do compliance e da adoção de prá-

ticas de Governança. 

Dispor de um sistema de compliance e praticar a boa 

Governança, ao final, proporcionará uma gestão mais es-

tável, confiável, segura, o que faz com que as empresas 

sejam mais estruturadas, trazendo benefícios para os só-

cios, os colaboradores, a comunidade onde se insere e 

para o País. Pode parecer complicado, mas não é. É só 

começar.

Robert Juenemann é Conselheiro de Administração do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

65CENP EM REVISTA - MARÇO / 2015

www.ibgc.org.br @



CENP EM REVISTA - MARÇO / 201566

CRôniCA

um REdatoR, um Pato E
uma PRomEssa

- E se eu abrir o biscoito e tirar o recheio?
- Não adianta. Sempre sobra uma melequinha.
- Mas é tão pouquinho, seu padre.
- Promessa é promessa.
- O que Deus vai ganhar se eu deixar de comer chocolate?
-  Você fez uma promessa. E prometer é abrir mão de uma coi-
sa para conseguir outra.

- Mas eu não entendo por que é pecado comer chocolate?
-  Não é pecado comer chocolate. Pecado é quebrar uma pro-
messa que, no seu caso, foi não comer chocolate.

-  Se em vez de chocolate, eu tivesse dito beterraba, a promes-
sa também funcionaria?

- Você ama beterraba?
- Blargh, detesto.
- Então não adianta. É preciso que seja um sacrifício.
- Sexo!?
- Por favor rapazinho, isso aqui é a casa de Deus!
-  Os cientistas ingleses provaram que o prazer de comer cho-
colate se compara ao de fazer sexo. Eu passo dois anos sem 
transar e pronto, vai ter sido um sacrifício do mesmo jeito.

- Você já prometeu que seria chocolate. Agora é tarde.
-  Mas na hora da promessa, eu falei “chocolate” tão baixinho, 
padre. Mal deve ter dado pra escutar lá de cima.

- E você pediu para que santo, meu filho?
- Pedi pra santo nenhum não.
-  Complicou mais ainda. O pedido foi encaminhado direto pro 
Homem.

-  Olha sua santidade, eu vim aqui na maior religiosidade pra 

ver se o senhor aliviava minha dívida, mas tô vendo que nos-
sa conversa não tá evoluindo. Não teria como o senhor cha-
mar o Bispo, o Cardeal ou alguém que tenha mais influência 
lá em cima? 

-  Desculpe...eu preciso me preparar pra missa. Mas antes, por 
favor me diga, qual foi o motivo da sua promessa?

-  Vestibular. Se eu passasse pra Publicidade no primeiro se-
mestre.

- E você passou?
- Ainda nem fiz a prova, mas já tô arrependido da promessa. 
- Hahahahaha. 
- Padre, o senhor está rindo? Isso não é antiético?
-  Filho, esqueça que eu sou um padre e escute um conselho 
de amigo.

- Sou todo ouvidos.
-  Você está em dúvida entre duas coisas que, na minha opi-
nião, não deviam nem ser comparadas. Afinal, o que é um 
simples chocolate diante de uma incrível carreira publicitária?

-  O senhor tem razão. Ano que vem eu faço vestibular de 
novo.

1 – a diviNa PRomEssa

Duas crônicas no espaço de uma
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O que tem de errado nesse título?
Pra muita gente, "nada".
Pra mim, "tudo".
Redator tem que saber fazer texto.
Não um assado de carne com bananas da terra.
Acontece que logo hoje. 
Logo hoje que eu chamei meu Diretor de Criação.
Logo hoje que eu pedi pra ele trazer a esposa.
Logo hoje que eu prometi um jantar inesquecível.
Logo hoje que eu ia pedir para ser promovido a Redator Sênior.
Logo hoje, a cozinheira faltou.
Que tragédia. Preciso pensar.
Por que eu mesmo não faço o jantar?
Porque não, é óbvio.
Eu ia acabar errando tudo. Ou até causando um incêndio no 
prédio inteiro.
Se bem que se eu não tiver um jantar pronto daqui pras oito 
da noite, vou estar queimado do mesmo jeito.
Vou ser rebaixado a estagiário. 
A escrever cartões de aniversários.
A fazer todos os encartes de ofertas.
Não. Isso nunca.
Avaliando melhor a situação:
Já que eu consegui fazer uma campanha espetacular lendo 
apenas aquele briefing medíocre, também posso fazer um 
prato só vendo a receita. Não é mesmo?
Procuro nos cadernos de receita que minha avó deixou de he-
rança para mim.
“Pato ao Molho de Gengibre e Pimenta Verde”.
Hum, parece bom. 
Diz aqui que era a refeição mais servida nos banquetes do Pa-
lácio de Versalhes.
Minha vó realmente se importava com isso.
Pois bem, um jantar digno da alta corte francesa.
Vamos a receita: 1 pato. 3 colheres de pimenta verde. 2 cálices 
de vinagre balsâmico. 2 colheres de gengibre ralado. 
4 pitadas de açafrão.
Meu Deus, isso está mais pra alquimia do que pra culinária.
O pato tá aqui, mas o que eu faço agora?
“Colocar o pato numa assadeira com as patas amarradas para 
cima.”
Ah não! Aí já é covardia.Onde já se viu? Fazer uma coisa des-
sas com o pato?

Ter que ir pro forno com as patas pra cima. Eu não posso fazer 
isso com o pobrezinho. Justo eu que sou tão fã do Donald. 
Nada disso. Vai ser assado de pé. Com a cabeça erguida e o 
peito estufado.
Se duvidar, vou providenciar até uma salva de tiros.
Mas se meu chefe não gostar de pato? Não é todo mundo 
que gosta.
Ou pior, se a mulher dele pertencer a alguma instituição pro-
tetora dos animais?
Aí minha promoção já era.
Tenho que parar de pensar nessas coisas e me concentrar na 
receita.
“Colocar sal a gosto”.
Mas a gosto de quem? Meu? Dos convidados? Ou do pato?
Isso aqui me lembrou um briefing que recebi dia desses.
Dizia lá "Colocar a fonte num tamanho bom".
Fonte num tamanho bom e sal a gosto estão na mesma cate-
goria.
Não dizem nada. Falta objetividade.
É melhor acabar com essa frescura e fazer logo esse pato.
É que eu preciso ser sincero.
Tem uma coisa que eu to sentindo desde que comecei a ler a 
receita.
E não posso mais guardar só pra mim.
Eu to com pena do pato. Pena mesmo.
Se ele tivesse fatiado ou cortado em quadradinhos até ia.
Mas assim inteirinho, não dá.
É muita falta de dignidade.
Pobre pato.
Passou a vida sozinho.
Renegado pela sociedade.
Esquecido pelo sistema.
E ainda vai terminar a vida assim, no estômago do FDP do meu 
diretor de criação.
Não. Não pode. Isso está errado.
Din-Don. Din-Don. A campainha toca.
É o chefe e sua respectiva.
Segurando o pato nos braços, quase que em um abraço frater-
no, abro a porta e desabafo:
vamos pedir uma pizza?

André Muhle é diretor de criação da Ampla.

2 – um REdatoR Na CoZiNha
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CURTAS

R �oRlaNdo maRQuEs
assumE Novo maNdato à 
fRENtE da aBaP

Em abril, Orlando Marques 
assume seu segundo mandato à 
frente da Abap, entidade 
fundadora do CENP, após 
decisão unânime do Conselho 
Superior. Orlando permanecerá 
no cargo até 2017. “Será um 
período de muito trabalho”, 
disse em entrevista recente. Para 
ele, é papel das agências, junto 

com os veículos, envolver os anunciantes e achar 
caminhos para retomar o crescimento do país. “O 
pessimismo pode ser ruim e o comodismo é pior que 
medo. É hora de união, e esta regra vale para nosso 
mercado. Vejo ainda um certo distanciamento entre 
algumas agências e veículos. É preciso falar com veículos e 
tentar achar soluções. Os anunciantes não podem nos 
abandonar em uma hora dessas. Pois a crise existe, está aí, 
é fato. Cabe ao mercado contorná-la”, disse ele.
@ http://www.abapnacional.com.br/

R �siNaPRo gaÚCho oBtÉm 
limiNaR CoNtRa liCitação

Sinapro do Rio Grande do Sul obteve em janeiro liminar 
contra a licitação do Senac daquele estado, barrando 
processo de licitação que continha diversas irregularidades 
e prejudicava as agências de propaganda como, por 
exemplo, pagamento antecipado aos fornecedores e 
faturamento de todos os fornecedores contra a agência. 
O Sinapro gaúcho fez diversas tentativas de retificações do 
edital pela via administrativa. Como não foi bem sucedido, 
optou por recorrer à via judicial.
O despacho do juiz, em favor do Sinapro-RS está disponível 
no site da entidade.
@ http://www.sinaprors.com.br

R �Nova diREtoRia do iaB BRasil 
toma PossE 

Eleita no final de 2014, a nova 
diretoria do IAB Brasil, entidade 
associada ao CENP, já tomou 
posse. Presidida por Guilherme 
Ribenboim, diretor geral do 
Twitter Brasil, a diretoria conta 
com Alberto Osorio, do Google 
Brasil, como VP Financeiro, Marcelo Passos, da DM9DDB, 
como VP de Agências, e Eduardo Becker, da Central Globo 
de Comercialização de Mídias Digitais, como VP de 
Veículos. Cristiane Camargo foi promovida a diretora 
executiva da entidade.
“O IAB tem um papel fundamental no fortalecimento do 
meio digital. As parcerias desenvolvidas pela entidade 
permitem ampliar a sinergia entre os meios de 
comunicação e construir as melhores práticas para o 
mercado”, disse Ribenboim. Rafael Davini, que presidiu o 
IAB até então, passa a integrar a presidência do Conselho 
Consultivo, composta, também, por Luiz Felipe Barros, da 
Viber, Fabricio Proti , do Facebook, Alex Banks, da 
comScore, e Enor Paiano, do UOL.
@ http://iabbrasil.net 

R �WoRKshoP PoRtas aBERtas 
aCoNtECE a PaRtiR dE aBRil

A APP Brasil promove a partir de 14 de abril, em São Paulo, 
o “Portas Abertas”, uma série de workshops que visa 
mostrar a equipes de atendimento de agências, gestores 
em novos modelos de negócios, ad Sales, profissionais de 
produtoras de filmes e cinema, de mídias, marketing, 
publicidade, tanto em agências quanto em anunciantes, 
relações públicas e jornalistas novas possibilidades para 
captação de recursos a partir das novas leis de fomento e 
incentivo ao Audiovisual.
Os workshops serão conduzidos, entre outros, por Hélcio 
Vieira, Andre Gatti, Silvio Soledade, Rodrigo Arnold e 
Vagner Gimenes.
@ http://appbrasil.org.br/
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• Definição dos Desafios para 2015;

•  Produção Matriz de Impacto com Desafios da área de RI 
para 2015;

•  Retomada de contatos com veículos para associação ao 
CENP e participação no BUP;

•  Revisão das Logomarcas das entidades Fundadoras e 
Associadas no Site CENP;

•  Veiculação do banner chamando para o novo site do 
CENP; 

•  Contratação de terceiro para Job de higienização do 
mailing da CENP em Revista;

•  Encerrado produção dos vídeos “Depoimentos” para 
novo site do CENP;

•  Briefing, criação, produção e aprovação de anúncios 
sobre credenciamento de Serviços de Informações de 
Mídia e Novo site do CENP;

•  Reunião de execução do Cronograma de Comunicação 
2015 com Zoégas Comunicação; 

• Participação Workshop FENAPRO realizado no CENP;

•  Acompanhar Presidência em agenda de visitas em 
Brasília.

açõEs  -  atividadEs da áREa dE RElaçõEs iNstituCioNais Em dEZEmBRo dE 2014, JaNEiRo E fEvEREiRo dE 2015:

noSSoS númERoS

agÊNCias CERtifiCadas 

Fonte: CENP

2000

934

2001

1904

2002

2358

2003

2728

2010

2506

2005

3623

2006

3753

2008

3800

2009

3532

2004

3110

2011

2544

2012

2191

2007

3909

1991

2014

1971

2015
27/02/2015

2255

2013

146
pRoCEdimEnToS 
inSTAURAdoS 
2014/2015

22
pRoCEdimEnToS 
qUE ESTão  
nA pAUTA  
dE ARbiTRAgEm

54
pRoCEdimEnToS 
qUE já 
pASSARAm  
pElA 
ConCiliAção

06
pRoCEdimEnToS 
qUE já 
pASSARAm  
pElo Colégio  
dE pRESidEnTES

40
pRoCEdimEnToS 
qUE ESTão  
nA pAUTA  
dE ConCiliAção

12
pRoCEdimEnToS 
qUE ESTão  
nA pAUTA  
do Colégio  
dE pRESidEnTES

52
pRoCEdimEnToS 
AgUARdAndo 
pRAzo

08
pRoCEdimEnToS 
Em qUE hoUvE 
ACoRdo dE 
AdEqUAção àS 
noRmAS-pAdRão

13
pRoCEdimEnToS 
qUE já 
pASSARAm  
pElA 
ARbiTRAgEm

12
pRoCEdimEnToS 
Em qUE  
hoUvE pERdA  
dE objETo

Atualizado até 25/02/2015

BalaNço dos PRoCEdimENtos do CoNsElho dE ÉtiCa 2014 / 2015

2.029 hiSTóRiCo dE 
diligênCiAS TéCniCAS  
dE vERifiCAção 
REAlizAdAS dESdE 2002

180 diligênCiAS TéCniCAS 
dE vERifiCAção 
pREviSTAS pARA 2015

(*)1.158 RElAçõES 
ComERCiAiS 
AnAliSAdAS Em 
2014, Ano bASE 2013

89 diligênCiAS TéCniCAS 
dE vERifiCAção 
ConClUídAS* 100%  
dA AgEndA Em 2014

ATUAlizAção ATé 27/02/2015

diligÊNCia tÉCNiCa dE vERifiCação – dtv

240 pRoCESSoS AvAliAdoS

Em 2015 ATé 27/02

12.448 AgênCiAS 
CAdASTRAdAS

ATé 27/02/2015 dE jAn. à dEz./2014 - 1.951

CERtifiCação
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CARTAS

 Bom dia a todos
Acabei de receber a edição 41 da CENP em Revista. 

Passei folha por folha umas duas vezes e, como sou ne-
gra, procurei um reflexo do meu espelho na revista. Per-
cebi que todos os importantes são brancos. Coincidên-
cia? Ou apenas um reflexo da sociedade brasileira? As 
palavras da canção dizem que Narciso acha feio o que 
não é espelho.

Não quero criar nenhuma polêmica; isso é só uma cons-
tatação, talvez até perdida no meio de tantos protestos 
mais importantes que este e, na verdade, acredito que pos-
sa ter passado despercebido por todos: NÃO TEM NENHUM 
NEGRO OU NEGRA NA REVISTA DO CENP. NÃO DEVE TER NE-
NHUM NA PROPAGANDA BRASILEIRA (exceto no anúncio da 
Rede Globo na quarta capa da referida edição)

Mulheres também são escassas.
Enfim. Feliz Ano Novo para vocês da revista, e se tiver al-

gum diretor ou convidado negro na próxima festa que de-
rem, fotografem ele – e coloquem na próxima revista.

Um abraço a todos

Josefina Barboza, Ribeirão Preto (SP)

 Sou otimista. Em meio a tantos problemas e desafios, 
acho que a publicidade brasileira tem conseguido dar con-
ta tanto do urgente quanto do importante (estou, claro, me 
referindo ao título interno da matéria de capa da edição 
41da CENP em Revista).

Acho que grande parte deste cenário, que não é de for-

ma alguma tranquilo e confortável mas que está anos-luz à 
frente de tantos outros mercados publicitários, decorre da 
opção corajosa de todos nós de cerrar fileiras em torno da 
autorregulação comercial da nossa atividade.

Os problemas existem, certamente serão grandes nos 
próximos meses mas, unidos em torno do CENP, vamos su-
pera-los.

Rodrigo César, Recife (PE)

 Olá, tudo bem? 
Essa revista do CENP precisa de uma revisão urgente. Pa-

rece diagramação dos anos 90. Matérias gigantes sem ima-
gens para ilustrar é coisa do passado! 

Vamos renovar galera, fazer algo nas redes sociais pode 
ser mais útil. 

Valeu! 

Sibelle Paes Ferreira Gonçalves, Goiânia (GO)

 Plasticamente, a capa da edição 41 da CENP em Revis-
ta não me impressiona mas a mensagem que transmite é 
poderosa: “Vamos, crie”.

O ano de 2015 conseguiu começar pior do que 2014 ter-
minou. Por isso, para nós, publicitários de agências, criar 
não é exatamente uma opção; é sobrevivência mesmo. 

Vamos, criemos!

José Antonio, São Paulo (SP)

Escreva para a CENP em Revista: cenp@cenp.com.br



Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR

O credenciamento de serviços de Fornecedor de Informações de Mídia, além de garantir maior transparência, 
constitui ferramenta importante para o planejamento de mídia realizado pelas Agências de Publicidade. 
O CTM - Comitê Técnico de Mídia, composto por representantes dos Anunciantes, Agências de Publicidade 
e Veículos de Comunicação, é responsável por analisar tecnicamente os Serviços de Informações de Mídia 
apresentados por Fornecedores interessados, emitindo o respectivo parecer sobre estes serviços. 
O Conselho Executivo do CENP homologa os pareceres favoráveis encaminhados pelo CTM. Os estudos estão
disponibilizados no site do CENP e a aquisição dos mesmos é feita diretamente com os Fornecedores. 
Esta iniciativa contribui para o aumento da credibilidade dos dados e informações disponíveis no mercado publicitário. 

Conheça o novo site do CENP, acessando: www.cenp.com.br.

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA.

ESTAS INFORMAÇÕES 
DE MÍDIA SÃO SÉRIAS 
MESMO?

A FONTE É SEGURA?

TEM COMO 
COMPROVAR?

CENP. A MELHOR RESPOSTA 
PARA PERGUNTAS COMO ESTAS.
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